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RAZE 3521 gerechtsrol 1572-1574  

 

 MPS: de vermelde folionummers zijn er later bij geschreven, dus kloppen niet met de 

folionummers in de tekst vermeld. Later ontbreken pagina’s zodat de bladnummering 

helemaal niet meer klopt! 

 

RAZE 3521, 16, 1, 18-5-1572 

 

Op heden 18-5-? ? de dagh van rechte gehouden onder schout ende schepenen der prochie Weerde, 

present Jacob Jans (MPS: Sijnskercke?), Jan Domiss, Cornelis Corneliss 

 

- Ten selven dage is voor schepenen voors. gecomen ende gecompareert Boudewijn Lambrechts als 

schoutet van wege sijne ? heer Willem Staes als ambachtsheere over sijne jurisdictie van 

prochije voors. ende heeft in onse schepenen kennisse ende presentie geprotesteert jegens 

Cornelis Jacobs Boudewijns als dijckgrave van voors prochie van alle costen schaden ende 

intrest ende van alle tgeene dat hij hem vermeet ende tot noch thoe vermeten heeft te 

vervoorderen sijn selven te administreren saecken als dijckgrave dewelcke competeerde ofte 

gecompeteert hebben geadministreert te werden bij schout ende schepenen, sustinerende 

hetselve gedaen te zijne in presentie van de ambachtsheere, vervangende? de selve vanwege 

de ambachtsheere voirtaen in geender manieren? hem te vervoorderen ijet te doen in presentie 

aen voors. ? maer indien hij ijet gedaen heeft dat hij het selve (MPS: verder onleesbaar)  

 

- Ten selven dache is voor rechte gecompareert Tanne ? Pier Geerts weduwe heeft geconstitueert en 

machtich gemaeckt constitueert ende maeckt machtich mits? desen Boudewijn Lambrechts om 

te heijschen, (MPS: gaat op de volgende bladzijde verder met:) ende te ontfangen alsulcken 

22£ als haer competeert vuijt crachte dat haere man ontvangen heeft over honderste penning 

ende dat over de gront bij hemluijden gecocht van Pieter Marentijn met alle solempniteijten 

ende procuratie dienende generalijck ende specialijck 

 

RAZE 3521, 17, 1v, 18-5-1572 

 

- Coman Thomas heijscht Lodewijck? (MPS: Lodewijck Jacobs?) ende dat van kerckewegen als 

kerckmeester was over de prochie van Weerde, partije is te mede gegeven ten naeste 

  

- Cooman Thomas heijscht Heijndrick schaepwachter en Pauwels Vleeck (verteerde costen, resp. 4 en 

10 gulden) 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Maeij Vleeck oft het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck 10 keijsers gulden ? 

 

- Boudewijn Lambrechts ? van Willem Staes heeft ? geprotesteert jegens Cornelis Jacobs Boudewijns 

pre? schout van heer Jan Staes van dat hij Boudewijn voors. hem Cornelis voorn. heeft doen 

insinueren bijde secretaris ende oock mede in presentie selver begeert als dat hij soude van 

wegens sijne meester ? seker schepenen de welcke soude ? 

 

RAZE 3521, 18, 2, 1-6-1572 

 

Dach van rechte ? Juni 1572, Cornelis Corneliss, Adriaen? Willems, Pauwels Diericks. 

 



- Heijndrick Jacobs de voghelaer heijst ter vierschare Laureijs Geerts MPS: Lauwereijs Geertsen) 

alsulcken part ende deel alsij malcanderen touwe gheseijt hebben the laeten als sij tesamen nae 

Brugge trocken ende den Laureijs nae datum van dien gehuert heeft ofte heijst daer vooren de 

somme van 10$ vls, bij verwillecuere van partijen zoo is de saeke verstelt ten naesten, 

behoudelijk partije de wete. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Lodewijck Jacobs heijscht Barthelmeeus Willouts dat hij bij 

vierschare volgen soude op alsulcken heijs als hij Boudewijn op Lodewijck Jacobs gedaen 

heeft aengaende de scheetgracht van den boogaert voor Lodewijcks deure? of hij is daer af 

protesterende van misbruijck costen schaede ende intrest die hij daer bij geleeden heeft ende 

noch lijden mach bij verwillecuere van partijen zoo is de saeke verstelt ten naesten, 

behoudelijk partije de wete 

 

- Op denselven dach soe is Jonas Jacobs protesterende jegens Marinus Corneliss Gort van alle costen 

schade ende intresten geleden ende noch te lijden duerdien dat hij Jonas gedwongen wert ? 

breeder bescheijt te ? sprake gedaen tusschen hem Marinus ? Heijndrick Jans lantmeter bij ? 

ende Cornelis Claessen Bonsinck ter cause van zeker borgtocht bij den voors. Marinus gedaen 

aen den voors. Heijndrick voor eene Marinus Mertsen van betalinge van zeker saet bij den 

voors. Marinus Mertsen verschockt? aenden voorn. en hij Jonas gelevert soude mogen hebben 

in handen van Heijndrick Bekerke 

 

RAZE 3521, 19, 2v, 27-6-1572 

 

- Op huijden 27-6-1572 is Jonas ? voor schepenen gecompareert ende heeft rechtelijken doen 

verbeijden? dat hem Jan Staes oft zijn bedieners? heeft doen interdoceren ende verbieden? dat 

zij haer nijet vervoorderen en sullen voirder ? ofte zaeijen dan zijn grootte? ofte maeckt ? den 

voors. Jonas hem op de eersten dach van rechte te compareren voor schepenen ende sijn actie 

ofte borche te kennen te geven. (MPS: moeilijk leesbaar) 

 

- Op huijden den 17-7-1572 soo heeft Adriaen Willems cooman voor onse ende in onse gesworene 

kennisse ende presentie beleden wel ende deuchdelijck schuldich te zijn aen genaemt 

Balthasar Vilaijn de somme van 4£ gr vls ter kennisse ende presentie van Pieter Jans Rooshil 

ende Jacob Jans Sijnskercke welcke de voors. Adriaen sal besitten de penninck sesthiene 

thegens waer aff de eerste rente te weeten? 5% verschijnen sal Goesche marckt etc. met als 

onderpand weij? gelegen aen de kerckdijck etc. (MPS: verder onleesbaar)  

 

RAZE 3521, 20, 3, 22-7-1572 

 

- 22-7-1572 schuldbekentenis van Nicolaes de brouwer aen jonckvrouwe (MPS: onleesbaar) 

 

-op huijden 2-8-1572 is voor schepenen gecomen ende gecompareert Pieter ? heeft ? aen onsen schout 

rechtelijcken duer vermaen van voors. schout aen schepenen begeert volgende sekere ? 

schattinge te hebben aen alzulcken goederen als ?telijck achtergelaten heeft ene Quirijn Sabse? 

ende ? duer vermaen vanden schoutet hebben schepenen rechtelijck gewesen dat den voors. 

Pieter op sal leggen de rechten van de vierschaere ende zal voorts zijn bewijs doen aen 

alsulcken goederen ? ? ende doet zijn bewijs aen de goederen toebehorende den voors. Quirijn 

S? op ? grondt gelegen inde Westveerpolder ende begeert noch voirts dat het voors. huijsken 

ende hout van schout ende schepenen geschat zal worden (MPS: moeilijk leesbaar) 



 Op volgende blad: Ende het voors. huijs is van schepenen geschat op 3£, behoudelijck dat de 

proprietaris aen voors. huijs lossinge zal hebben de spatie? van 14 daegen ende zal noch voirts 

mogen procederen bij protestatie tot sijnen vollen rechtbij hier ofte in ander plaetse 

 

RAZE 3521, 21, 3v, 9-8-1572 

 

- 9-8-1572, compareert Adriaen Jacobsz ende heeft aldaer in openbaere vierschaere ende in onser 

schepenen kennisse getransporteert ende overgedraecgen in eenen rechten vrijen eijgendom tot 

een erfelijck besit aen Pauwels Dijericx een stuck weijlandt in Havenoordt (O. Heer Laureijs, 

Z. W. N. Heer Clement). Dese erfve is gegeven ende gepermuteert (MPS: verruild) met twee 

paerden voor 4 gemet landt 100 roe luttel min of meer liggende binnen Cruijningen in 

West?polder (O. ? dijck, s. Seedijck, W ende N. Cornelis de Brabander) ende hier mede 

kennen beijde partijen ellijck aen voor sijn selven wel gecon?teert te sijne 

 

RAZE 3521, 22, 4, 18-8-1572 

 

Op heden 18-8-1572 dach van rechte gehouden present Cornelis Corneliss, Pauwels Diericks ende 

Willem Quirijns 

 

- De dach van rechte van leveringe van grond ende erfve van Pauwels de Cuper ende Gommer van 

Meurs? is vercontinueert tot Palmen toe ofte tot de comste van voors. Gommert. 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns uijt den name van wesen van Pauwels Jacobs in onser schepenen 

kennisse ende presentie wech gelevert ende getransporteert een huijs gestaen binnen Weerde, 

waerop Marinus Corneliss Gort bijgeleijt heeft een schepenen brief inhoudende de somme van 

16 £ gr vls te betalen met 2£ tsjaers en de voors. Marinus sustineert dat het huijs nijet wech 

gelevert en zal worden tenzij de voors. somme ? sij. alwaer op Cornelis Jacobs Boudewijns 

rechtelijk allegeert alsooe desen brief spreckende op Pieter Jans (MPS: Jaspers?) dat hij 

Marinus behoude in tijt? eer dat de voors. Pieter dit huijs wechleverde, de voors. leveringe te 

beletten?. Naer aenleggen van beijde partijen is dese dach van rechte vercontinueert sal 

worden binnen acht dachen behoudelijk dat Maeij Vleeck zal hebben een kennelijke wete met 

Pieter Jans Jaspers. 

 

- Lodewijck Jacobs is ten selven daege van rechte gecompareert ende heeft aldaer heijsch gemaeckt 

eenen genaemt Barthelmeeus Willouts ? (MPS: geen?) erfscheedt te hebben onder en op sijne 

grondt van erfve voor zijn duere. Vierschare vercontinueert. 

 

RAZE 3521, 23, 4v, 7-9-1572 

 

Dach van rechte Pieter Jans Rooshil, coman Adriaen Willems, Willem Quirijns, Pauwels Diericks 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck volgende sekere verstelde 

vierschaere die hij heeft jegens de voors. weduwe ende heijst de somme van 9£ ? ? van bier 

van brouwer van Delft. Verstelt  

  

- Dach van rechte tussen Lodewijck Jacobs en Barthelmeeus Willouts is verstelt. (MPS: gaat over land 

dat Adriaen Verstock aan Barthelmeeus vercocht heeft) 

 



- Eis aan sterfhuijs Jans Jans Vleeck door Pieter Jans Rooshil van schult? (MPS: moeilijk leesbaar) 

 

- De weduwe van Jan Jans Vleeck is met schepenen vonnis gewesen dat het voors. huijs dat de 

weduwe gecocht heeft dat zij met de rechte voocht ende ander erfgenamen veraccordeert 

aengaende de leveringe van huijse van het voors. huijs dat de weduwe gecocht heeft? 

 

RAZE 3521, 25, 5, 7-9-1572 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heeft geexibeert sekere fractueren? van brieven die de ? dienaers van ? 

in vierendeelen ende vuijt spijtichheijt al geheel ende verschoort de welcke tsamen bij 

malcanderen sijn tussen ? noch ? eijsen staken al welcken fractueren in proviso bij ? dijcken 

ende wech ? heeft ende genaempt Bouwen Lambrechts de welcke lang bovendijen 

sanderendaecgs duer begeren van voors. Cornelis Jacobs noch eens in aller plecken wegen 

wederom gegeven heeft als hij nog enich brieven bescheet mochte ofte? van de ? (MPS: zeer 

moeilijk te lezen) 

 

11-9-1572 Dach van rechte present Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil ende Adriaen Willems 

 

- Wouter Bavo maeckt heijs op eene genaemt ? (MPS: onleesbaar) volgende eene schepen schultbrief 

ende partije heijst de somme van 12£ 8s met het verloop van 1£ tjaers waer aff het eerste jaer 

augustus 1563 totter inundatie toe, waerop den heijscher bekent affstant (MPS: of afslaens?) 

ontfangen pacht aen Jan Dignuss (MPS: Jan Dingna) totter somme van 4£ 6gr, verstelt ad 

primam tot tsijnder vermaen 

 

- De weduwe van Jan Jans Vleeck is met schout en schepenen veraccordeert dat bij soe verder haer het 

voors. huijs andermael vercocht wert ende ist bij aldien dat het voors. huijs min geldt dan van 

de weduwe het voors. huijs gecocht heeft dat sij te vreden is haere coop noch te houden gelijck 

ende alsoo sij t gecocht heeft en ? geldt dat zij mede haer aenpart daarin hebben zal gelijck 

ende alsoe betecht? is ende dat men andermael te boode vercoopen sal op alle voorgaende 

conditien 

 

RAZE 3521, 25, 5v, 15-9-1572 

 

- Barthelmeeus Willouts nomine Adriaen Voorstock hoochelijk beclaecgt van geboden die gedaen 

waren vuijt begeren van Lodewijck Jacobs (MPS: bijna niet te lezen) 

 

- De vierschare tussen Barthelmeeus Willouts ende Lodewijck Jacobs mitsgaders Adriaen Jacobs 

Voorstock nopens de geboden die Lodewijck Jacobs heeft doen doen om hem selven te ? op 

sijn erve gelegen voor sijn duere verstelt tot Sinte Maerten eerstcomende alle recht dage open 

indien ijemandt de recht begeerde 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Rooshil de somme van 1£ van beloofde penningen en 

10s van stroo hem gelevert in den vloet 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Naijer 7£ ter goeder rekening van bier. Verstelt tot Sint 

Maerten alle rechtdaege open mits partie doen een kennelijcke wete  

 



- Marinus Corneliss Gort heijscht weduwe ende erfgenamen van Jan Jans Vleecke de somme van 14£ 

naer vuijtwijsen een schultbrief oft paijbrief. verstelt tot eersten dach van rechte ende voirts tot 

sijne vermaen 

  

RAZE 3521, 26, 6, 15-9-1572 

 

- Wouter Bavo heijscht Marinus Beelboom ? tregister de somme van 12£ ? waer aff het eerste jaer 

verschijnen ? toe waer op den selven ontfangen heeft (MPS: verder moeilijk te interpreteren) 

 

- De vierschare van leveringe van den huijse van Jan Jans (MPS: Jan Jans Vleecke) mitsgaders de 

vercoopinge van de lande ende van de erve? welcke te bode gedaen is op de dach van heden, is 

verstelt op den eersten dach van rechte die men naer desen houden sal, actum 27-9. verstelt tot 

Palmen alle rechtdaege open 

 

Dach van rechte 2-10-1572 

 

- Wouter Bavo heijscht Marinus Beelboom ut supra bij goede intentatie? affgerekent 10£ 10s die de 

heijser bekent ontfangen te hebben salvo justo. Schepenen wijsen dat partien sullen met 

malcanderen rekenen ? de eersten dach van rechte. Is vercontinueert  

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Pieter Jans Rooshil ut patet septo?, verstelt ad tertiam.  

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de Naeijer ende Pieter Jans Rooshil. des partien gewesen 

bij elcander te comen. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht de weduwe en erfgenamen van Jan Jans Vleeck ut patet folio, 

verstelt.  

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns concludeert ende allegeert ? (MPS: onleesbaar) 

 

- Boudewijn Lams (MPS: Boudewijn Lambrechts) nomine Willem Staes heijscht sterfhuijs Jan Jans 

Vleecke als ontfanger van voors Staes rekeninge, bewijs ende reliqua te hebben van voors. 

Vleecke handelingen ende sijne ontvangsten. Verstelt 

 

RAZE 3521, 27, 6v, 15-11-1572 

 

Dach van rechte 15-11-1572, Pieter Jans Rooshil, Pauwels Diericks en Willem Quirijns 

 

- Lodewijck Jacobs is gecompareert ende heeft sijnen dach van rechte bekent gemaeckt volgende den 

verstelde vierschare van de leveringe (MPS: doorgestreept maar wat er boven staat 

geschreven, kan ik niet lezen) van grondt van lande voor de voors. Lodewijck’s stede tusschen 

hem heijscher ende Barthelmeeus Willouts den andere? als verweerder? verstelt ad Palmen tot 

Lodewijck Jacobs vermaen om redenen wille 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Heijndrick heijst de somme van 2£ ende dat van verschenen 

penningen van huijse waerin den voors. Jan Heijndricks nu woonachtich is. Is verstelt tot 

voors. Palmen alle rechtdage open recht, mits hebbende patijen een weete 

 



- Marinus Corneliss Gort heijscht Nicolaes Corneliss (4£ huijspaije) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Domiss (26£ salvo justo calculo coop land verschenen Jacobi 

1572 ofte Yesche jaermarct wel betaelt) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Marinus Corneliss Beelboom (MPS: of moet dit Marinus Marinuss 

Beelboom zijn?) (60 viertelen gerst) 

 

- Marinus Corneliss Gort heeft schout versocht ofte hij hadde een verstelde vierschaere tussen hem 

Marinus voors. ende het sterfhuijs Jan Jans Vleeck ende heijst het voors. sterfhuijs van seker 

bijer de somme van 8£ 10s. Verstelt  

 

- Marinus Corneliss Gort vuijt crachte van verstelde vierschare 14£ achtervolgende tregister ende een 

schepenbrief spreeckende op het huijs waer de weduwe van Jan Jans Vleeck inne woont 

waerop Cornelis Jacobs Boudewijns allegeert, sustineert alsoe de brief spreeckt op Pieter Jans 

de naeijer dat hij soecken sal de voors Pieter Jans ende nijet de weesen. Naer aenleggen ende 

verweeren verstelt. 

  

RAZE 3521, 28, 7, 15-11-1572 (Archief) 

  

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijscht Jan Domiss (pacht van land door Jan Domiss ofte de kinderen 

van Laureijs zijn broeder) 

 

- De vierschare tussen Boudewijn Lambrechts vanwege de ambachtsheer contra sterfhuijs Jan Jans 

Vleeck is verstelt  

 

- Frans Lambrechts heijscht sterfhuijs Jan Matthijss (7s 6gr vls) 

 

Dach van rechte 26-11-1572 Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Jan Thomass, Willem Quirijns 

 

- Bij clacht van de weduwe wijlen Jan Matthijss gedaen als dat tgoet twelck sij bij de doot van haeren 

man te buijten gegaen is van de walen! ende van de quaeden menschen gestolen wert ende 

compt tot geenen profijte van eeniche crediteuren. 

 Dese sake is bij schepenen verstelt ter comste van Pauwels Diericks alsoe die nu niet present 

en es om dan den anderen te sprecken oft hij eenige kennisse van de sake heeft hoe de weduwe 

de goederen te buijten gegaen es 

 

- Sebastiaen Jacobs waert inde Swane tot Cruijningen heeft bij arreste betrocken Boudewijn Reijnouts 

ende hem is belast omme in de lande niet te gaen? ofte hij en heeft partie voldaen met 

geneuche? ofte met rechte ende heijst dezelven de somme van 18£ over coop van twee 

paerden hem ten dancke gelevert ende noch 2£ voor zijn verlet ende voor tonderven? van zijn 

penningen, ende partie is toegelaten om tantwoorden den derden  

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Marinuss Beelboom vuijt verstelde vierschare. Verstelt 

 

- Sebastiaen Jacobs constitueert Boudewijn Lambrechts  

 

RAZE 3521, 29, 7v, 26-11-1572 



 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Jan Thomass 26£ naar verstelde vierschare verschenen Jacobi 1572 

ofte Goesche markt wel betaelt van coop van lande 

- partije ontkent geen schult maar seijt dat hij behoirt eerst te geschieden leveringe van ’t selver 

landt eer hij gelt geven moet 

- waerop Marinus repliceert alsoo Jan voors int gebruijck es van de lande ende als noch geen 

leveringe begeert en heijst dat hij schuldich is te gelde te betalen  

- naer aenleggen ende verweren van partien, soe wijsen schepenen voer recht, wijsen Marinus 

Corneliss van deser restanten? ter tijt tot hij gelevert sal hebben sijn partie selver landt met 

volle rechte 

 

- Marinus Corneliss Gort heijscht Maeij Vleeck naer vuijtwijsen register 14£ volgens schepenbrief opt 

huijs daer sij in woont als besitter van tonderpant. 

- schepenen wijsen naer aenleggen ende verweren van partien dat Maeij Vleeck sulcks als sij 

verwaeijt? sal volstaen, mits betalende 2£ tsiaers achtervolgende de brief, gereserveert 

Marinus sijn actie aen Pieter Jans diet huijs vercocht heeft 

 

- Eeuwout Corneliss heijst duer Leenaert Pauwels sijn procureur, Jan Thomass te ontvangen de somme 

van 15 gulden ende 4 stuijvers van arbeijt met sijn paerden gedaen ? Jan Thomass meesters 

land ende bij Jan hem besteet voor eenen gulden per gemet. 

- schepenen wijsen partien bijde anderen, etc. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jan Heijndricks vuijt verstelde vierschare 

- Jan belooft te betaelen  

 

- Bouwen Lambrecht nomine Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijscht Jan Thomass naar 

vuijtwijsen register folio verso (MPS: de betreffende acte niet gevonden!) 

- twee goede mannen, Boudewijn neempt Marinus Corneliss Gort ende Willem Quirijns, Jan 

Thomas neempt Jacob Jans Sijnskercke en Adriaen Willems 

 

RAZE 3521, 30, 8, 26-11-1572  

 

- Boudewijn Reijnouts heeft geprotesteert ende protesteert als gearresteerde jegens Sebastiaen Jacobs 

waert tot Cruijningen, tegen Gabriel Duppenghischer tot ? van alle costen, schaden ende 

interesten die hem soude mogen comen ende gedaen sijn nopens de coop van twee paerden die 

den voorn. Boudewijn met Gabriel voors. van Sebastiaen Pieters gecocht hebben, presenteert 

de selven Boudewijn sijn aendeel in voors. coop te gelden voor alle schaden dier op soude 

mogen comen achtervolchens de heijsch bij Sebastiaen ter vierschare gedaen. 

 

Dach van rechte gehouden opt arrest gedaen bij Sebastiaen Jacobs op de persoon van Boudewijn 

Reijnouts poorter tot Antwerpen, present Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Jan 

Thomass, Willem Quirijns schepenen, 29-4-1572 

 

- 29-4-1572: Boudewijn Lambrechts nomine Sebastiaen Jacobs heijscht Boudewijn Reijnouts 18£ van 

coop van twee paerden hem ten dancke gelevert ende noch twee ponden van schade interest 

ende tenderende van penningen (MPS: kantlijn slecht leesbaar) waerop Adriaen Willems 

nomine Boudewijn Lambrechts ? als dat ? bij hem niet gedaen en es ? bij Gabriel 

Duppenghischer tenderende hem te behooren ontslagen te zijn van de arreste 



- schepenen wijsen voer recht tusschen aenleggen ende verweeren van partien ende verstellen 

de vierschare drie weecken maer indien nijet soo haest men wijsen mach ? twelck Boudewijn 

hem de handt van de heer belooft heeft te doen, salvo dat Boudewijn tot Antwerpen binnen de 

tijt sal ? solliciteren om zijn medepleger Gabriel Duppenghischer te verwinnen in rechte om 

hem te quijten? ofte te garanderen tot Antwerpen met gelde oft dat de selve sal in cas van 

garant procederen aen sijn goederen in Seelant liggende tot sijnen gebreecke toe 

achtervolgende tprotest bij hen Boudewijn gedaen 

  

Dach van rechte 2-12-1572, present Pauwels Diericks, Jacob Jans Sijnskercke, coman Adriaen 

Willems ende Jan Domiss 

 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Sijnskercke) heijst Heijlken Hectors 4 guldens (huijspaeije van huijs 

achter de kercke) 

 

- Boudewijn Lambrechts als schoutet en heere heeft aen schepenen versocht, alsoe tanderen tijden in 

openbare vierschare gecomen is Cathalijna (MPS er staat Lijntgen) Jan Matthijsdr weduwe 

ende heeft haer claecgte gedaen aen schout ende schepenen voors. zoo dat de Walen ende 

andere soldaten? die achtergelaten goederen van voors Jan Matthijss afhandich gemaeckt 

hebben ende dienvolgende heeft de voors. schout aen schepenen begeert datmen de goederen 

sal inventariseren ende dat tot profijte van crediteuren ende die het schoonste recht mogen 

hebben. 

 (MPS: volgende bladzij) Schepenen (naer lange communicatie) hebben geordonneert ende 

hebben met sententie gewesen dat de schout als heere dat voors. goedt zal oirbooren ten 

meeste profijte mits dat de voors. schout gehouden sal sijn borge te stellen voor het voirs goedt 

mits dat hij af geloondt sal worden naer goetduncken van schepenen ende dat men de voirs 

goederen op morgen weesende 4-12 zal inventariseren 

 

RAZE 3521, 31, 8v, 2-12-1572 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck 10 guldens en de vijf stuijvers, 

verstelt 

 

- Comp. 18-12-1572 Cornelis Vermeije coopman van ziden lappene woenende tot Antwerpen 

constitueert Boudewijn Lambrechts om alsulcken erfve en landt te leveren aen eenen 

genaempt Pauwels Asselijers?. 

 

- Comp. Sebastiaen Jacobs tot Cruijningen heijst vuijt verstelde vierschare volgens arrest  

 op 22-12 verstelt. tot 24-12 

 

- Vierschare tussen Sebastiaen Jacobs en Boudewijn Reijnouts verstelt 

 

RAZE 3521, 32, 9, 24-12-1572 

 

Dach van rechte 24-12-1572 

 

- Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts als dat den ? wijcken? sal seker grondt van erve 

liggende voer zijn duere besaijt met saet twelck hij Lodewijck seijt bedijckt gecocht en betaelt 

te hebben achtervolgens zijn brieven daervan sijnde ende in vierschare geexibeert, welcker 



vierschare vercontinueert is duer verweeren van partien tot de eerste dach van rechte naer de 

vacantie van kersmisse salvo Adriaen Jacobs van de Stock (MPS: Adriaen Jacobs Voorstock) 

een wete hebben sal om als oock te compareren voor de vierschaer tot behulp van schepenen 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Sebastiaen Jacobs heijst vuijt cracht van arrest naer vuijtwijsen 

tregister. Schepenen wijsen dat Sebastiaen Jacobs zal opleggen de rechte van vierschare, ende 

doen zijn bewijs aen zijn gereet goedt dat hij ? ofte weet te bewijsen ende heeft zijn bewijs 

gedaen aen hetselve goedt ende voorts bij protestatie voortgaende genachten gelijck alsoo 

behoren zal tot sijne volle penningen toe enz. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Naijer de somme van 10£? naer uijtwijsen eennen paijbrief 

dese vierschaere is verstelt tot den eerste daege van rechte nae de vacantie?, mits dat partie 

hebben zal een wete  

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Beelboom (MPS: MPS: Marinus Marinuss Beelboom) 

volgende een verstelde vierschare ende de voors. Gort heijst de voors. Beelboom de nombre 

van 21 viertelen gerst min een maete, mitsgaders 5£ 2gr vls van gerekende schult, verstelt tot 

Paeschen naestcomende alle rechtdaege open. 

 

- Adriaen Willems nomine Quirijn Wentels heijst Stoffel Jacobs 7£ (coop gerst) 

 

- Dierick timmerman (MPS: Dierick Jans timmerman) heijst Macharis Willems (9 gulden arbeijt). 

 

RAZE 3521, 33, 9v, 24-12-1572 

 

- Wouter Bavo heijst Marinus Beelboom volgende verstelde vierschare 6£ 7s alsoe de voors. 

Beelboom zijn contract verbrocken heeft  

 

- Boudewijn Lambrechts als schout en heere heeft schepenen gemaent ende sustineert alsoe Boudewijn 

Reijnouts vuijt de arreste gegaen is dat hij verbuert heeft de boete van behouden alle heren 

haer recht, vercontinueert ad primam naer de vacantie dat partije zal hebben een kennelijke 

wete ende daerboven heijst 27s van vacatien van hantlastinge (MPS: afstand doen van een 

vordering) aen den heeren gedaen 

 

Dach van recht 8-1-1573, present Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Cornelis Corneliss, Jan Domiss 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Nicolaes Corneliss 4£ verstelt tot halfvasten 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de naeijer vuijtwijsende register. 

-  Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans allegeert Marinus Gort sal stille staen alsoo inden 

brijeff spreeckt eene paeije brieff ende dat hij hem te vreden begeert te houden ter tijt ende 

wijle dat de gehele schult bethaelt zal wesen  

- waerop Marinus Gort in contrarie sustineert ende begeert volle handtvolginge te hebben naer 

vuijtwijsen der voors brijeff. Verstelt 

 

RAZE 3521, 34, 10, 8-1-1573 

 

- Barthelmeeus Willouts constitueert Adriaen Willems 



 

- Pieter Jans naeijer constitueert Boudewijn Lambrechts. 

 

- Adriaen Willems nomine Crijn Wentels heijst Stoffel Jacobs 6£ 3 gr vls (?) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Beelboom (5£ gerekende gelden). Marinus Beelboom ontkent 

schult, daeraen dach ende delaij te hebben tot vastelavent naestcomende. Schepenen wijsen dat 

Marinus Gort zal doceren met kennisse van goede naeme 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps) 8 tonnen maesellaers 

(MPS: muijselaers is soort bier) van 5s per twee tonnen 

- waerop Jacob Jans seijt ende sustineert dat hij Marinus Biersteker dat bijer gedaen ende 

opgeslegen heeft over? schult van Hendricken Beekercke in minderinge en afslach van voors. 

penningen die de voors Hendrick Jacob voors schuldich soude mogen wesen. 

- schepenen wijsen dat ellick zal nemen een goet man tot segginge van goeij naeme (Jacob 

neemt Jan Thomass, Gort Adriaen Willems) 

 

- Jacob Jans (MPS: Jacob Jans Pieter Lemps) heijst Marinus Corneliss Gort 3? guldens 20 stuijvers 

van een stange bosters? (MPS: stange is een maat) 

 

RAZE 3521, 35, 10v, 8-1-1573 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Lodewijck Jacobs heeft schepenen gemaent oft henlijeden nijet 

kennelijck en was dat Lodewijk Jacobs doen doen hadde drije sondachse geboden ende eenen 

dach van rechte daertoe dienende in de weke?, ende alsoe daer volle kennisse bevonden is 

geweest soe heeft Lodewijck Jacobs seker besegelde brieven inde vierschare geexibeert 

seggende dat hij dijenvolgende hebben sal afsettinge inde possessie van de lande, waerop 

Barthelmeeus Willouts ene brieff in contrarie geexibeert heeft, waerop naer aenleggen ende 

verweeren van partien schepenen voor recht gewesen hebben ende vercontinueren ad primam 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Jan Domiss naer vuijtwijsen register folio ab hinc quarto? Indien 

schepenen alsulcks verstaen ofde ? soe heijst hij naer tseggen van goeij mannen waerop Jan 

Domiss bekent heeft schuldich te sijne twee konincks daelders tot soe veel gemeten als hij Jan 

Domiss van voors. Cornelis gepacht heeft. 

- schepenen duer vermaen van schoutet wijsen dese partie van de bancke ende duerdijen datter 

tanderen tijden opperduijt? in kennisse van schepenen gebleven zijn ende Cornelis Jacob 

Boudewijns leijt noch een Dingepant? dat den schoutet schepenen maenen soude of hij Jan 

Domiss ontslegen heeft onder expresse conditien, soe werden als zij dat vermogen? 

- schepenen wijsen alsulcks voir rechte dat alsulcks soo is  

- soo sustineert Cornelis Jacob Boudewijns dat de voors vuijtsegginge cours ende ganck zal 

hebben ende dat Jan Domiss den voors. Cornelis zal gelden ende betalen. 

- Naer aenleggen ende verweeren van partien houden schepenen dese vierschare aen haer 

- den schout als heere maendt schepenen alsoo sij van dese bancke ontslegen zijn dat den voors. 

Jan Domiss gel(l)astert heeft. schepenen inde bancke, seggende wilde mij versmoren in mijn 

recht. Ick sal mij beclaghen daervan ick schuldich ben? 

 

RAZE 3521, 36, 11, 8-1-1573 

 



- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst Maij Vleeck (MPS: Maeij Vleeck) 21£ 3s 

vls. Verstelt 

 

- de vierschare tussen Sebastiaen Jacobs ende Boudewijn Reijnouts is verstelt, behoudelijk partije een 

wete 

 

Dach van rechte 15-1-1573, present Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jan 

Thomass, Pieter Jans Rooshil 

 

- vierschare tusschen Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus Willouts is verstelt tot Palmen 

naestcomende, alle partien een kennelijke wete duerdien dat Barthelmeeuss in hechte van de 

gevangenisse es vanden geuzen. 

 

- Thomas Marinuss vuijt name van sijn selven ende Copmijn Joris (MPS: Jacomijna Jorisdr) 

constitueren ene Jan Corneliss 

 

- Dese vierschare tussen Jacob Jans Pieters Lemps ende Marinus Corneliss Gort is verstelt  

 

- De vierschare tussen Sebastiaen Jacobs ende Boudewijn Reijnouts is vercontinueert de tijt van 14 

dagen midts dat Jan Reijnouts ten selve dache voir schepenen gecompareert is ende heeft sijn 

selve verbonden ende verwillecuert se ut sua den aenclaeger te betalen binnen den voorn tijt 

met de rechtelijke oncosten daeromme gedaen ofte noch te doene, stellende de twee ponden uit 

de principale somme geheijst tot discretie van schepenen, te weten twee ponden bij schepenen 

gedissemeert (MPS: of gedisserveert) is op sestijen schellingen grooten sonder alle rechtelijke 

oncosten. 

 

RAZE 3521, 37, 11v, 15-1-1573 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Domiss alsulcken penningen als hem Cornelis bij arbitrale 

sententie thoe geordineert ende vuijtgeset is 

- waerop Jan Domiss sustineert alsoe hem Cornelis quijtscheldinge ende op sijn goedt recht 

geset hadden onder expresse conditie nochtans dat de voors. Cornelis geseijt soude hebben bij 

soo verre als wij vermogen sonder violatie van mijns heeren recht  

- naer aenleggen ende verweeren van partijen wijsen schepenen voer recht ende verstellen desen 

dach van rechte ten naesten ende dat op de volle bancke 

 

- Jan Corneliss nomine Thomas Marinuss ende Copmijne Joris (MPS: Jacomijna Jorisdr) heijsen 

Pieter Jans Jaspers (paeije schepenen schultbrieff) 

 

- Nicolaes Corneliss heijst Marinus de Schipper (paeije schepenen schultbrieff) 

 

- Nicolaes Corneliss heijst Maerten Heijndricks Suijpekueijte? (verteerde costen) 

 

- Dierick Jans timmerman heijst Macharis Willems heijst vuijt verstelde vierschare 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans heijst Danckaert Danckaerts (paeije schepenen 

schultbrieff) 

 



- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans heijst Maij Vleeck voors. sterfhuijs (MPS: sterfhuijs van 

Jan Jans Vleeck?) (paeije schepenen schultbrieff) (MPS: Maij is dus de weduwe van Jans Jans 

Vleeck!) 

 

RAZE 3521, 38, 12, 15-1-1573 

 

- Pieter Jans Rooshil heijst het sterfhuijs van Jan Jans Vleeck? (gerekende schult) 

 

- Comp. Jan Cornelis vuijten name van Copmijne Joris (MPS: Jacomijna Jorisdr) transporteert aen 

Emmerick? een huijs (O. kerckhoff, S. ambachtsheeren vroone, W. ende N. Heerenstraete) 

gecocht voor 13£ 12s, verstaende dat dat de kercke van Waerde van dese voors. somme sal 

bethaelt werden voorde oft al eer den vercooper geldt ontfangen sal achtervolgens de brieff 

daer aff sijnde 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst Boudewijn Reijnouts 17£ van violatie van de arreste volgende register, 

verstelt ad primam ende daer en boven 17s van violatie van hantastinge (MPS: belofte) aenden 

heeren handt gedaen. 

 

Dach van rechte 24-1-1573, Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Jan Thomass, Pieter Jans 

Rooshil, Willem Quirijns schepenen 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Nicolaes Corneliss heijst Marinus Marinuss schipper 3£ 5s 

vuitwijsend tregister. Verstelt 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Nicolaes Corneliss 10?£ (derrylant) 

 

RAZE 3521, 39, 12v, 15-1-1573 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine P? Matthijss heijst Jan Cornelis Oesthoff (coop hamer? ende eenen 

stuijver? van een spade) 

 

- Quirijn Adriaens heeft doen ontbieden sekere resten van een huijs staende op de Backersdijck ende 

es den selven besitter van dien Geraert Danckaerts heijschende 1£ 16s 7gr vls. Partien nemen 

goet man, Quirijn neemt Boudewijn Lambrechts, Geraert Danckaerts Cornelis Jacobs 

Boudewijns 

 

- Quirijn Adriaens heijst Jan Barthelmeeuss vleijschouwer tot Waerde (verteerde costen, coop van een 

schape van Margaretha zijn dochter (MPS: is dit Margaretha Quirijns getrouwd met ?)  

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jacob Jans Pieters Lemps volgende register fol 11 

- verstelt 

 

- Marinuss Cornelis Gort heijst Pieter Jans naeijer volgende register 

- verstelt op de volle bancke 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort volgende register 

- verstelt op de volle bancke 

 



- Simon Corneliss heeft doen ontbieden een huijs staend int oudt dorp binnen Waerde welcke gecocht 

heeft Maerten Heijndricks Suijpekeuijten de somme van ? verschenen bamisse 1572 ende 

brieven van der reste oft dat hij tselve huijs zal renuncieren ofte te buijten gaen mits hebbende 

zijn gemoede? Verstelt 

 

RAZE 3521, 40, 13, 15-1-1573 

 

- Jan Cornelis Oesthoff nomine Thomas? Marinuss heijst Pieter Jans Naeijer naer vuijtwijsen register 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Thomass naer vuijtwijsen register 

- verstelt  

  

- Pieter Jans Rooshil heijst Cornelis Jacobs Boudewijns liquidatie van alle tgene sij met de anderen 

noch omgereckent hebben. Verstelt 

 

Dach van rechte 31-1-1573, Pauwels Diericks, Jacob Jans Sijnskercke, Willem Quirijns 

 

- Adriaen Willems nomine Dignus Jacobs heeft aen schout versocht dat hij schepenen soude manen of 

hij? sijn drije sondachse geboden onvervallen de eene achter den andere volgende omdat de 

voors. Dignus rechtelijk soude leveren alsulcken gronden van erfven als hem Dignus voors 

toebehoort, waerthoe schepenen gemaent sijnde wijsen schepenen voor recht alsulcks te sijne 

ende ommevraghens bijde schoutet gedaen heijst alle voorts jegens? coopers gisters? 

aenboorders en alle degene die daer haer rech aen soude pretenderen ende dese erfve is 

gelegen inde Westveerpolder (O. Pieter Haesdonck?, S. Heerenwech, W. coman ? erfgenamen, 

N. Westveerdijck) ende werde wech gelevert naer de grootte volgende de overlooper voor 7£ 

tgemet, idem noch een perceel in de Suijtpolder (O. Philips van de Borre, S. Seedijck, W. mr 

Philips van de Borre, N. Plattendijck) voor zelfde prijs. De twee percelen groot ontrent 4 

gemet waerin het weeskindt van Adriaen Anthonis cuper compt het gerechte vijerde paert 

omgerekend in beijde percelen. 

 Inde kantlijn: Coopers Danckaert Danckaerts en Heijndrick van den Broucke 

 

RAZE 3521, 41, 13v, 4-2-1573 

 

4-2-1573: zoo zijn veraccordeert coman Thomass met zijne zuster (MPS: later Jacomijne genoemd) als 

heijscher ten eenre ende Pieter Jans Jaspers als verweerder ter andere zijde van zekere 

paeijement volgende eene wettelijke brieff hiervoor int register verhaelt folio 12, inhoudende 

de somma van 18£ van welcke voors ons? verschenen paijemente zal hebben: de voors coman 

Thomas met zijn zuster zullen hebben ende de voorn. Pieter Jans transporteert ende draecgt 

over de voors coman Thomas ende zijne zuster in eene rechte vrijen eijgendomme tot een 

erffelijke bezitter een stucks landts groot ontrent 500 roe luttel min of meer gelegen in de 

Westveerpolder (O. ?, S. uijtslac daer den dijck uijt gemaeckt es, W. weese van Maeijcken 

Smits, N. binnen Westveerdijck). Ende dese erve wert gerekendt op 13£ 10s den hoop. (MPS: 

verder betalingswijze en opmerkingen over derrinck) 

 

RAZE 3521, 42, 14, 4-2-1573 

 

Dach van rechte 4-2-1573, present Jacob Jans Sijnskercke, Cornelis Corneliss, coman Adriaen 

Willems, Pauwels Diericks, Pieter Jans Rooshil, Jan Thomass, Willem Quirijns 



 

- Cornelis Jacob Boudewijns maeckt heijs op Pauwels Diericx 17$ 1s, ende dat ter goeder rekening 

  

-- Cornelis Jacob Boudewijns heijscht van dezelve van inde particuliere schade de somma van 1£ 10s 

7gr vls 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst noch van dat zijnen landknecht oft knape zijnen waegen vande 

houve gehaelt heeft ende alzoe den selfden gebrocken heeft dat hij den zelfden wagen weder 

op t Hoff zal bringen ende dat maecken zoe goet als hij was of heijst daervoren de somme van 

1£ vls 

 

- Van dese voors. heijschen wert vercontinueert ten naeste behoudelijk dat de voors. partien zullen 

comen bij rekenen pitten ende palen tusschen dit en den naeste dage van rechte en voorts tot 

den heijschers vermaen ende van der wege wert gewesen aen goede mannen die zij ? tot goed, 

indien nijet zoo hebben zij ten naesten elck het zelven recht, ende Cornelis Jacobs kiest Jacob 

Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks kiest Cornelis Corneliss 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst coman Thomas borge voor coman Thone Biersteker (MPS: 

Anthonij Biersteker) van zeker gecochte goederen gecocht int sterfhuijs Jan Jans Vleeck van 

12s ? 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Pieter Jans Naeijer van zeker gecochte goederen gecocht int 

sterfhuijs Jan Jans Vleeck van ? 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Pieter Cours van zeker gecochte goederen gecocht int sterfhuijs Jan 

Jans Vleeck van ? 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Marinus Marinuss Beelboom als borge van Danckaert van Alphen 

de somma van ? ende noch van zijnentwege ? 

 

RAZE 3521, 43, 14v, 4-2-1573 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Jan Claess (MPS: Jan Nicolaess) den ouwen als borge van Maerten 

Pauwels 8s ende noch van hemzelven ? 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Aert Jans Smits als borge van Theunken Seuijs (MPS: Anthonia 

Seuijs)? 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Stoffel Jacobs als borge van ? Van willecuere van partie verstelt 

ten naeste dage van rechte, etc. 

 

- Pauwels Diericks heijscht Marinus Marinuss Schipper dat hij de waege hiervoor int register 

gementioneert wederom zal doen maecken ende wederom thuijs beschikken zoo goet als hij te 

voren was oft heijst daervan de somme van 3£ vls. Schepenen wijsen partien aen twee goede 

mannen, etc. Pauwels Diericks kiest Cornelis Corneliss ende Marinus Marinuss kiest coman 

Adriaen Willems, etc. 

 



- Jan Corneliss Oesthoff heijst nomine Nicolaes Corneliss Claess? (MPS: Nicolaes Corneliss Cock) 

ende heijst op Marinus Marinuss Stoffels naer vuijtwijsen register folio 13? (MPS: vorige acte 

niet gevonden!). Schepenen wijsen voor recht ? dat Marinus Marinuss den voors. Nicolaes 

Corneliss zal convenieren? ende betalen volgende zijn heijs behoudens dat den voors. Nicolaes 

Corneliss zal stellen zeker borge van zoo vele als hij zal ontfangen ende voorts het zaet dat den 

voors. Nicolaes noch moet leveren, moet hetzelfde zaet oock leveren in handen van voors. 

Marinus Marinuss ? den voors. Marinus belieft, etc. (MPS : moeilijk leesbaar !) 

 

RAZE 3521, 44, 15, 4-2-1573 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen register folio 11, 

meegegeven ten naeste etc. 

 

- Jan Corneliss (MPS: Jan Corneliss Oesthoff) nomine Simon Corneliss heijst Maerten Heijndricks 

naer vuijtwijsen register folio 13, verstelt 

 

- Cornelis Jacob Boudewijns heijst Jan Domiss naer vuijtwijsen register folio 11. Schepenen wijsen 

voor recht dat Jan Domiss den voors. Corneliss Jacobs zal geleden ende betalen volgende de 

vuijtspraecke van de voors. arbiters, ende de partien zijn hiernaer noch geaccordeert als dat 

Jan Domiss, volgt betaalwijze. 

 

- 7-2-1573, soo heeft Nicolaes Corneliss doen arresteren Jan de suijckerbacker tot Antwerpen ende 

heijst 15 gulden van coop van gerste, etc. 

 

RAZE 3521, 45, 15v, 7-2-1573 

 

- Jacob Jacobs schipper constitueert Boudewijn Lambrechts  

 

- Jan Andriess heeft arrest gedaen aenden persoon van Jan Reijnouts 16 gulden ende drie stuvers van 

coop van gerste 

 

Dach van rechte van arrest op Jan Suijckerbacker 11-2-1573 

 

- Nicolaes Corneliss heijst Jan Suijkerbacker de somme van elf gulden en eenen halven naer 

vuijtwijsen tarrest gedaen folio verso aen seker gerste hem vercocht bijden stadhouder 

geconfisqueert per salvo dat den selven cooper de stadhouder te vreden stellen soude tot 25 

viertelen gerst voor 12 stuijvers elck viertel waer op de cooper betaelt heeft 3 gulden ende 

eenen halven, heijschende mits desen de oncosten daerop gedaen oft noch te doene, waerop 

partie allegeert als dat Nicolaes eerst behoorde hem te leveren de gerst. Partie daerop 

replicerende segt dat hij zijn gerste vercocht heeft met de callengie ende soude anders hem sijn 

gerst tot sulcke villen? prijse niet gegeven hebben. Schepenen wijsen voor recht naer 

aenleggen ende verweren van partien als dat Jan de suijkerbacker blijven sal inde arreste tot 

donderdage naestcomende oft dat hij soo veel? goets binnen de lande laten sal als de heijs 

bedraecgt, etc. 

 

Dach van rechte 11-2-1573 opt arrest bij Jan Andriess gedaen aen den persoon van Jan Reijnouts, 

verstelt  

 



RAZE 3521, 46, 16, 12-2-1573: present Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Pieter Jans 

Rooshil, Adriaen Willems, Cornelis Corneliss Maecgh (MPS: hier staat maag, ook geschreven 

als Meechh) 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jan Heindricks achtervolchens sijn heijsch gedaen folio 7 en 8. 

Schepenen wijsen voor recht ende wijsen Marinuss voors. tsijnen bewijse aen Jan Heijndricks 

vrij goet duerdien Jan tselve niet en doet ende Marinus heeft Jan Heijndricks geheijscht een 

halven stuuver ende heeft daer weder sijn bewijs aen gedaen aen de clincke van de duere van 

zijn huijs om tselve sondachs daernaer vercocht te werden tot sijnen gebreecke toe 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst gemeene erfgenamen van Jan Jans Vleeck naer vuijtwijsen tregister 

folio ? de somme van 9£ vls. Schepenen wijsen voor recht ende verstellen, etc. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Marinus Beelboom (MPS: soms ook geschreven als Abeelboom) naer 

vuijtwijsen tregister folio 11. Schepenen verstellen. 

 

- Hubrecht Jans nomine Gabriel Corneliss in s’Gravenpolder heijst Lodewijck Jacobs 5£ 13s 9 gr vls 

(coop ront coolsaet gelevert ougst 1572 ende 1£ 8s van 14 molensacken). Schepenen 

verstellen, etc. 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Leijn Lievens (MPS: Gheleijn Lievens) (huijshuere verschenen 

lichtmisse 1573). Verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Ponce Matthijss heijst Jan Corneliss Oesthoff naer vuijtwijsen 

tregister folio 13. Schepenen wijsen voor recht den aenlegger op te leggen de rechte van de 

vierschare ende dat Jan Corneliss hen wijsen sal sijn vrij goet ende de verweerder heeft den 

aenlegger gewesen aen den ganck om die te vercoopen tot sijne gebreecke, etc. 

 

- Jan Reijnouts belooft Jan Andriess vuijt de arrest niet te gaen aen hem gedaen voer hij de gerst heeft 

voldaen?. 

 

RAZE 3521, 47, 16v, 12-2-1573 

 

- Nicolaes Corneliss heest Cornelis Corneliss Maecg ende Jan Andriess te brengen onder secreet van 

schepenen rechte kennisse ende waerheijt van tgene haer kennelijk es aengaende de levering 

van gerst gedaen bij Cornelis aenden persoon van Nicolaes voors. ten huijse van Geert? 

schipper te Valckenisse de welcke gerst bij den stadhouder gehaelt es. De welcke getuijgen 

haer selven ter vierschare ? hebben haer kennisse onder schepenen gebracht soe hiernaer 

volcht. 

- Cornelis Corneliss vermaent op den eet dien hij gedaen heeft int aengaen van sijnen officier 

als schepen out ontrent 40 jaer gevraecgt geexamineert heeft bekent waerachtich te sijne als 

dat de selve vercocht heeft Nicolaes Corneliss de nombre van 25 viertelen gerst, welcke gerst 

voors. Nicolaes op sijn selven gelevert heeft ende op sijnen wagen te gader bij sijne roeper 

heeft en voeren naer Valckenisse nu voer Kersmisse laetstleden 1572 onbegrepen de juiste tijt. 

- Jan Andriess knecht van Cornelis Corneliss voors. gevraecgt ende geexamineert ende op 

sijnen eet hen bij de officier gestaeft out ontrent 20 jaere heeft bekent waerachtich te sijne hoe 

dat hij nu voer kersmisse laetstleden onbegrepen de juiste tijt met zijn meesters wagen heeft 

gevoert 25 viertelen gerst teffens? op eenen wagen tot Valckenisse voer de duere van Geert de 



schipper ten waer de gerst in huijs oft op den vloer geset es van sijnen wagen bij Nicolaes 

Corneliss cooper van de selve gerst, ende wist anders nijet ? 

 ? Jan de Suijckerbacker comparerend voer schepenen heeft belooft sijn partie te voldoen ende 

te betaelen mits dat men geven sal copie vuijt de kennisse voors. om hem selven te behelpen 

daermede des noot jegens zijn stedehouder 

 

- Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts achtervolgens tregister folio 11. Schepenen wijsen 

naer beijde partien allegatien alsoe Lodewijck Jacobs voer een stuck ? de vierschare alle hem 

datter bekentnisse soude sijn van der saken als dat Barthelmeeus Willouts alle kennisse die hij 

weet te vinden sal bringen onder schepenen binnen de tijt van 8 dagen indient binnen de 

prochie geschieden mach, indien buijten binnen drije weken. 

 

- Pauwels Jacobs heijst de erfgenamen van Jan Jans Vleeck dat de weduwe sal comen onder schepenen 

ende doen haer bewijs aen alle achtergelaten goederen die Jan Vleeck soude mogen 

achtergelaten hebben meubele ende inmeubele, gelt, ? huijs? ende alle andere goederen 

hoedanich die soude mogen sijn ende purgeren (MPS: zuiveren of verontschuldigen) daer aff ? 

dat zij eenen behouden eet doet ende hem Pauwels oft niemant? bij accoerde van partie, soo 

wijsen schepenen, etc. Verstelt (MPS: acte moeilijk leesbaar?)  

 

RAZE 3521, 48, 17, 12-2-1573 

 

- Jan Barthelmeeuss vleeschouwer heist Marinus? de somme van 1,5p. Marinus heeft gedeclineert 

vander vierschare seggende dat hij ? ter vierschare niet en staet voor dit jaer maer tot ? 

Schepenen wijsen voor recht ende wijsen als dat Jan Barthelmeeuss Marinus ? (MPS: 

soucken?) sal tot Valckenisse oft ten waere Marinus hem ten rechte ? 

 

- Adriaen Willems nomine Andries Jacobs van Cloetinge heijst Lodewijck Jacobs de somme van 40 

gulden ende 10 stuijvers van coop van een paert. Lodewijck comparerende voer recht seijt de 

penningen schuldich te sijn maer seijt hem de partie ofte vercooper dach gegeven te hebben tot 

den nieuwe ?. Schepenen verstellen, etc. 

 

- Cornelis Gilliss tot IJersickendamme constitueert Adriaen Willems om sijn lant te leveren Adriaen 

Jacobs hem vercocht int gedeelte van tgoet daer eertijts op gewoont heeft Jacob Husen, etc. 

 

- Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Corneliss Gort vuijt crachte van verstelde vierschare 23 

gulden ende noch 10 gulden van een stange boters. Naer vuijtwijsen tregister folio 11. Naer 

allegatien van beijde partijen wijsen schepenen voer recht als dat Jacob Jans sal affirmeren dat 

Marinus borge es gebleven voer den wagen die Bekercke van hem gecocht heeft ende 

aengaende de boter es gewesen als dat Jacob affirmeren sal hoeveel boter den selven Marinus 

gelevert heeft ende geaffirmeert sijn dat Marinus Jacob betalen sal ende om dese ? te 

vergoeden. Verstelt en elck soude kiesen een goede man. Jacob heeft daertoe gecoren Jan 

Thomass, Marinus Pauwels Diericks, etc. 

 In de kantlijn: Gelden ende betalen sal Jacob Jans den wagen als dit ten register geheijst is 

gereserveert ? aen Bekercke oft sijn naersaten ende voer den boter soude Marinus ? ten gelage 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans de Naeijer achtervolgens tregister folio 10. Schepenen 

wijsen voer recht naer allegeeren van beijde partijen als dat Marinus sal ontfangen de 



penningen als nu verschenen ende nopens de reste dat den brieff in osse? blijven sal tot dat de 

brouwer oft nomine van sijnent wegen int lant compt om dan de selven daer aff te spreken. 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst als ontfanger van sterfhuijs van Jan Vleeck, Stoffel Jacobs naer 

vuijtwijsen folio 15 

 

RAZE 3521, 49, 17v, 12-2-1573 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst als ontfanger van sterfhuijs van Jan Vleeck, Marinus Beelboom 

naer vuijtwijsen folio 15 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst als ontfanger van sterfhuijs van Jan Vleeck, cooman Thomas naer 

vuijtwijsen folio 15 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst als ontfanger van sterfhuijs van Jan Vleeck, Pieter Cours naer 

vuijtwijsen folio 15. 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst als ontfanger van sterfhuijs van Jan Vleeck, Aert Jans Smit naer 

vuijtwijsen folio 15. 

 

- Schepenen verstellen etc.  

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Aert den Hollander heijst Jan Barthelmeeuss (MPS: Jan 

Barthelmeeuss vleeschouwer?) 5£ 10s oft gequeten te zijn jegens de balliu van der Nisse Geert 

Pieters als ontfanger van sterfhuijs Job Leijns (MPS: Job Gheleijns) naer coop van coijen daer 

Aert borge voer geworden is. Verstelt etc. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst de erfgenamen van Jan Jans Vleeck 21£ 3s 

5 dinari 12 mijten naer vuijtwijsen folio 12. Verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts vanwege Jacob Jacobs de erfgenamen van Meeus ? (MPS: Bekercke?) 21 

gulden verschenen paijen van huijs daer hij in gestorven is, en brief en borge voor de 

resterende som oft dat deselve aen weder geset sal worden aen sijn huijs. Verstelt etc. 

 

- Comp. Jonas Jacobs voer recht op sijnen dach van rechte om te goeden Engel Willems Maseroen 

(MPS: of Mouseroun) ende Cornelis Engels om alsulcken percelen van erven? als hij die selve 

vercocht heeft en de voornoemde coopers niet comparerende heeft de voors. Jonas 

geprotesteert van costen schade ende interest begerende dat de selve dese vierscharen souden 

vercontinueren tot de eerste dage van rechte ? (MPS: moeilijk leesbaar) 

 

- Jonas Jacobs geeft procuratie aen Cornelis Jacobs Boudewijns schout ende in sijner absentie alle de 

wethouders elck in het bijzonder om vuijt sijnen naem te leveren alle alsulcken lant als voors. 

es ende voorts al? voer recht dat den selven te doene soude mogen hebben als den voors. Jonas 

soude mogen bij ? over senden 

 

<<<<Tussenvoegen RAZE 1858, 132, 08-05-1580: Marinus Cornelisse Gorts tot Waerde machtigt 

Jonas Jacobs. (MPS Is hij een Sijnskercke?) Woonde in de Lange Kerkstraat 17 in Goes 

 



(MPS: Wat staat onder de pagina?) Deus Meus? 

 

RAZE 3521, 50, 18, 25-2-1573 

 

- Op 25-2-1573 heeft Boudewijn Lambrechts van Cloeskercke als hebbende ? ende speciael bevel 

ende autoriteijt van Jonas Jans ? (MPS: Jonas Jans Sijnskercke?) inwoonder van Goes met 

drije sondaecgse geboden de eenen anderen gedaen onvervallen ende voorts met alle 

solemniteijten van rechte die tot eender leveringe behoort te geschieden eenen Engel Willems 

Maseroen een stuck lant gelegen binnen de prochie van Waerde inden Cleijnen polder groot 

ontrent 5 quartier onbegrepen de juiste maeten binnen sijn vier lants gemercken (O. mr 

Clement, S. Heerenwech, W. Barthelmeeus Willouts, N. mr Clement voors.) ende dese erve is 

vercocht voer een lijffrente als dat Engel Willems sal gelden ende betaelen Jonas voors. 16 

carolus guldens nu Goesche jaermarct 1574 Bamisse daer naer volgend wel betaelt ende voorts 

alle jaere 16 carolus guldens in sulcke termijnen soo lange Jonas int leven sijn sal salvo indien 

Jonas voer desen voors. termijn compt afflijvich te werden soo es den van de rente ontslagen 

mitsgaders dat ? desen coop ofte te niet gedaen es de? coomanschappe tusschen hem cooper 

ende vercooper geschiet van gerste gecocht bij de cooper op de ? reijse van den vercooper, 

beloopende ter somme van 10? gulden ende es bij de cooper gegeven ten gelage twee gulden 

waeraff hij de den vercooper corten sal  

 In de kantlijn: ? stuck lants gelegen binnen Cruiningen int Stomperts dijck (O. Jacob k?, S. 

Pieter Laureijss, W. Heerenwech, N. Marcus vroonlant) 

 

- Op 27-2-1573 soo heeft getransporteert ende overgedraecgen in eenen vrien eijgendom ende erfelijk 

bezit Jonas Jacobs poorter ende ingesetene der stede van Goes aen Cornelis Engels wonende 

tot Cruijningen een stuck lant gelegen binnen de prochie van Waerde inde Westveerpolder 

groot ontrent 5 quartier onbegrepen de juiste maete (O. Jacob Jans Sijnskercke, S. Seedijck, 

W. Jan Jooss, N. Heerenwech) voer een lijfrente etc. 

 Noch een stuck lant gelegen in Cruijningen oock groot 5 quartier in Lieulande (MPS: 

Nieulande? houck (O. seedijck, Z. W. en N. Cornelis den Hollander), ende voorts alle sijn 

ander goet ? 

 

RAZE 3521, 51, 18v, 4-3-1573 

 

- Arrest gedaen bij Marinus joncker Willem aen seker gerst liggend ten huijse van Dignus de decker de 

welcke hij gedorsen hadde toebehorend Gabriel? Doppegieter tot Antwerpen naerdien deselve 

gerst bij Hans van Leijen alias suijkerbacker opgeladen ende tschepe gedaen wert ende was 

heijs maeckende van reste de somme van 7s en 8gr met de oncosten daerom gedaen oft noch te 

doene ende de wete es gedaen aenden persoon van Jan van Leijen voors. als van de goede, de 

welcke competerende voor recht heeft verclaert dat hij de gerste tschepe gevoert hadde maer 

hadde op de solder hadde gelaten ontrent twee viertelen gerste oft negen maeten om den 

heijscher zijn verhael aen te mogen hebben. De vierschare es verstelt tot den derden dage. 

Actum dese 4-3-1573 naer gemeijn schrijven, present Pauwels Diericks, Adriaen Willems 

ende Willem Quirijns schepenen 

 

- 6-3-1573: Comp. Marinus voorn, persisterend bij zijnen voors. heijs, sustinerend dat Jan van Leijen 

behoordt hadde tgoet op te scheppen soo wel d’een als d’ander mits hem bethaelen van sijnen 

arbeijt, ofte behoorde tgoet int geheel te laten d’eene die men soo wel gearresteert was als 

d’ander. Schepenen wijsen voer recht naer aenleggen van partien op te leggen rechten van der 



vierschare ende dat hij gaen soude aen tgoet dat Jan van leijen daergelaten hadde tot des 

heijschers behouffen dat tvoers. goet bij schepenen gesocht soude worden om tenden 

genachten te vercoopen tot des heijschers gebreke toe soo wel wat principael als van den 

oncost daerom gedaen, ende es tselver goet geschat bij schepenen te somme van 10s ende 6gr 

tselver sij bevonden hebben bedragende de nomber van negen maeten, ende es de vierschaer 

bij schepenen vercontinueert den tijt van 12 dagen welcken tijt de selve goederen rusten sullen 

onder de heeren bij de eijgenaer binnen dier tijt gelost te werden.  

 

- 19-3-1573: Ende ? (MPS t’enden?) de genachten ende niemant naer de goederen oft naer de arrestant 

gesien en heeft oft oock geen gelt onder de schepenen gecomen es, soo es tselver goet tot des 

aenleggers instantie hem bij schepenen aengewesen voor sijn vrij eijgen goet ende es vercocht 

voor de somme van 10s. Actum, salvo ?, present Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, 

Willem Quirijns schepenen. 

 

- Marinus Corneliss Gort heeft arrest gedaen aen seker penningen rustende onder Boudewijn 

Lambrechts als schout die gene die ? ende aencomende Jan Barthelmeeuss, gecomen oft 

gemact van de achtergelaten goeder van Vincent de Vriese die men bevinden sal bij slote van 

rekening over te comen. De schout hem te recht ?, sustineert hem all? te sijn wije de 

penningen ofte ? partije aencompt ten minste deselve ter rechte hant comen ? Naer aenleggen 

ende verweeren van beijde partijen wijsen schepenen voer recht ende vercontinueren de 

vierschaer tot tsanderdaecgs, duer dien? ordinaris dag van rechte es van der weke. Actum ten 

dage ende presentie ut supra 

 

- 7-3-1573: Comp. Marinus Corneliss Gort heest voortganck van arrest begeert jegens de schout als 

heere. Naer alligeren van beijde partien wijsen schepenen voer recht ende houwen dese 

vierschare aen tot den eerste dach van rechte salvo dat den schout sal doen een sondaecgse 

vuijtcoop, (MPS: verder onleesbaar) 

 

RAZE 3521, 52, 19, 4-3-1573 

 

Dach van rechte ? (MPS: onleesbaar), present Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Cornelis 

Corneliss Maecgh, Adriaen Willems, Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst de erfgenamen van Jan Jans Vleecke naer 

vuijtwijsen tregister. Verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans naeijer heijst Jacob Jacobs heijst naer vuijtwijsen 

tregister. Naer alligatie van partien wijsen schepenen voor recht ende stellen Jacob weder an 

sijn huijs om sijnen vrijen wille mede te doene als met sijn vrij eigen goet aengesien de 21 

gulden de voorn. Jacob sijn actie gereserveert ? 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst Jan Barthelmeeuss nomine Aert den Hollander naer vuijtwijsen 

tregister folio 18. Verstelt. 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst Marinus Beelboom nomine Jonas Jacobs naer vuijtwijsen obligatie. 

Verstelt 

 



- Boudewijn Lambrechts heijst Jan Heijndricks nomine Jonas Jacobs de somme van 2£ van verschenen 

penningen Bamisse 1572. Verstelt 

 

- Adriaen Willems nomine Andries Jacobs heijst Lodewijck Jacobs naer vuijtwijsen tregister folio 18. 

Schepenen wijsen partien bij malcanderen. 

 

- Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts naer vuijtwijsen tregister folio 10, 11, 17. Naer 

allegatie van beijde partijen wijsen schepenen voer recht als dat tbescheijt bij Barthelmeeus 

Willouts ten rechte exibeert, rusten sal onder schepenen, salvo dat elck van hen beijden sal 

kiesen eenen persoen vuijten college van tschependom, etc. Lodewijck Jacobs kiest Pieter Jans 

Rooshil, Barthel Willouts oft gemachtigde heeft gecoren Pauwels Diericks 

 

RAZE 3521, 53, 19v, 18-3-1573 

 

- op 18?-3-1573 naer gemeijn schrijven es over geteijckent die sake hangende tusschen Lodewijck 

Jacobs ende Barthelmeeus Willouts duerdijen men duer den troublen tijt qualijck eenige saken 

mach definieren en dat tot den eerste dag van rechte diemen houden sal naer Beloken 

Paesschen. 

 

- deselve dage en presentie sijn overgeteijckent om merckelijke redenen wille ende met sake alle 

andere saken ende querelen die in rechte gevesticht sijn ende noch anders hangen om dijen 

selve mogen vervolgen naer Beloken Paesschen soo crachtich ende machtich als deselve voer 

Paesschen oft nu soude mogen sijn mits ? die eenige sake begeert te verheffen sal gehouden 

sijn derselve ende secretarius haer leges op te leggen. (MPS: aan schout Boudewijn 

Lambrechts in de database ingevoerd!) 

 

- op 17-3-1573 naer gemeijn schrijven 1573, soe heeft Simon Corneliss getransporteert eenen Pieter 

Cours een huijs aertvast ende nagelvast te Waerde int oudt dorp (O. Heerenstraete, Z. Willem 

Crijnsen Pot?, W. Claijs Cornelisse derrinck keete, N. Dierick den timmerman) 2$ 10s 

 

- overgeteijckent de sake tusschen Pieter Jans naijer en ? blijkend folio 12. 

 

- overgeteijckent de sake tusschen Jonas Jacobs ? (MPS: Sijnskercke?) ende Marinus Beelboom folio 

20 

 

RAZE 3521, 54, 20, 18-3-1573 

 

- register van ’t schependom der prochie van Waerden beginnende ende ingaende Paeschen anno 1573 

tot Paeschen 1574 tot welcke tijde schepenen zijn geweest Pauwels Diericxsen, Adriaen 

Willemsen, Jan Cornelis Oesthoff, Jacob Jans Sijnskercke, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, 

Dierick Jansz 

 

RAZE 3521, 55, 21, 8-5-1573 

 

Dach van rechte 8-5-1573 

 

- Arrest gedaen ter instantie van Marinus opt Gat aen den persoon van sr Jan van Raust? ende heijst 

den selven 10s van arbeijt aen den voors. persoon oft sijnen bauknecht gedaen ende es de wete 



gedaen aen de voorn. persoon ende hem es bevolen vuijt de lande niet te gaen tenzij sijn partie 

voldaen hadde met gevoucge oft met recht op de verbuerte van arrest brake ende dach gemaect 

binnen den derde dage, etc. 

 

- Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts achtervolgens tregister folio 10 en 12 van tregister 

van den verleden jaer ende bijlagen copien van seker kennisse ende attestatien gedaen voer die 

van IJersicke ende Cruijningen. Verstelt tot volle bancke  

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass tot tSaeftinge heijst Adriaen Willems cooman 3$ ter 

goeder rekeninge van huijshueren. Verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass tot tSaeftinge heijst Jan Cornelis Oesthoff (huijshuere 

achtervolgens schepenbrieff) 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass? tot tSaeftinge heijst Marinus Beelboom (beloofde 

penningen voor Wouter Bavo) 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass? tot tSaeftinge heijst Willem Pauwels cum suis 104£ 

waerop betaelt is 26£ 10s behalve de vroone ende soo veel stuijvers als de conincks daelders 

mag zijn? dan 6s bedragende de conincx daelders de somma van 20?. Verstelt 

 

- Pauwels Diericks heijst Pieter Cours 4£ 12s 3 dinaren ende voor drije sacken 3£ 62 over coop van 

gerst. Etc. 

 

RAZE 3521, 56, 21v, 8-5-1573 

 

- Pauwels Jacobs Vleeck heijst opt sterfhuijs van Jan Jans Vleeck achtervolchens register 17 (MPS: 

16v) als dat de weduwe haer selven sal purgeren bij eede (MPS: moeilijk leesbaar) 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst Maeij Vleeck achtervolgens tregister folio 

11v ?. Verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom achtervolchens tregister 

verleden jaere folio 20 3£ vls van obligatie. Heijst denselven 2£ 10s als commissie hebbende 

van de vercochte goederen van Jan Matthijss. Verstelt 

 

- 31-5-1573: Comp. Jacob Jans Sijnskercke ende Willem Quirijns schepenen ende heeft hen beclaecgt 

als dat Jan de Raust? ter sinen instantie gearresteert vuijten arrest gegaen is sonder hem ? 

(MPS: ik lees iets over arrestbrake) 

 

- 6-6-1573 Comp. Jan Andriess ende heeft hem beclaecgt als dat Jan Reijnouts bij hem ofte tsijnen ? 

gearresteert ende daerenboven noch ter kennisse van schepenen belooft heeft vuijt den arrest 

niet te gaene al eer hij sijn partie ? voldaen is niettegenstaende dit vuijt de lande gereijst 

sonder hem aen te sien ofte te contenteren protesterend met de officier? hem advies van 

arrestbrake? 

 

Dach van recht 6-6-1573, present Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jacob 

Oliviers, Willem Quirijns, Dierick Jans, Jan Corneliss Oesthoff 



 

- Lodewijck Jacobs heijst Barthelmeeus Willouts naer vuijtwijsen tregister. Schepenen wijsen met 

recht naer allegeren van de beijde partien als dat dese saeke bij Barthelmeeus Willouts gel? 

openbaer te werden ende geopenbaert sijn ende partijen soude. bijleggen haer brieven van 

erfenisse, sustinerende elck van hem? eijgendom te hebben aen land in questie. naer allegatie 

van beijde partien wijsen schepenen voer recht, etc.? 

 

RAZE 3521, 57, 22, 6-6-1573 

 

- Jan Adriaens Block heijst Marinus Corneliss Gort 2£ 10st over coop paert. Verstelt 

 

- Jonas Jacobs heijst Jan Heijndricksz achtervolgens zijn obligatie inde vierschare tregister folio 20. 

Verstelt. 

 

- Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom achtervolchens tregister folio 20 en 2? 3£ vls achtervolgens 

sekere obligatie. Verstelt 

 

- Pauwels Jacobs heijst Maeij Vleeck achtervolgens tregister folio ?. Naer aenleggen ende verweeren 

van beijde partien wijsen schepenen voer recht, verstellen, behoudelijk dat elck van beijde 

partien kiesen sullen elck een goet man om te sijen oft sij comen met vrientschap accorderen. 

Pauwels kiest Jan Corneliss Oesthoff ende Maeij kiest Adriaen Willems. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans Naeijer heijst Maeij Vleeck achtervolgens folio 12 21£ 3s 

12g achtervolchens sekere specificatie bij Pieter over gegeven. Naer allegatien van beijde 

partijen wijsen schepenen sullen kiesen twee goede mannen etc. Boudewijn kiest Jacob Jans 

Sijnskercke en Jan Corneliss Oesthoff, Maeij kiest Pauwels Diericks ende Jacob Oliviers. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Husen tot Wemeldinge Jacob Oliviers 12£ verschenen den 

helft 1571 ende d’ander helft 1572 ter Kersmisse. Verstellen. 

 

- De vierschare tusschen Jan Thomass ende Willem Pauwels is verstelt. 

 

- 18-6-1573 (MPS: loopt door op 1W58): Comp. Jan de Muijsere deurwaerder der Co. Majesteits als 

actie ende procuratie exhiberende speciael ? date 22-5-1573 onderteijckent ? heijschende vuijt 

crachte van dien Marinus Corneliss Gort 45£ vls ter cause ofte over deerste paeije van coop 

van ontrent 15 gemeten landt onbegrepen de juiste maete verschenen St Jacobs dage ofte 

Goesche marct 1572. ? jegens Marinus voors. comparerende heeft verclaert de eerste paeije bij 

hem belooft betaelt te hebben in handen van Cornelis Vermeijen ? den selven hem hebbende 

daertoe procuratie, twelck hij Marinus heijst nu contrairie ? dat den voors. Vermeijen 

procuratie hadde van den voors. Marinus te erven? aent voors. lant ende niet om eenich gelt 

tontfangen heeft niet tegenstaende gebleken bij quitantie van Cornelis Vermeijen heeft 

Marinus voors. aen den voorn. Muijsere bij ? van den eedt reserverende ? delaij den tijt van 

een maent om binnen dien tijde te procederen op den voors. Vermeijen ofte sijne goeden ten 

eijnde hij comen mach tot restitutie ende indempniteijt van den penningen hem ten behouve 

van sijnen crediteur Cornelis Seuijs. Protesterende den voors. Jan de Muijsere vuijt den naem 

van zijnen meester van alle costen schaden ende interesten daerom gedaen als van ? tot twee 

reijsen van Mechelen gecoren sijn ter cause voors. Ende de voors. Marinus protesteert van ? 



jegens de voorn. Cornelis Vermeijen van den selve costen schade en interesten gedaen ende 

noch te doene. Etc. 

 

RAZE 3521, 59, 23, 19?-6-1573  

 

Dach van rechte 19?-6-1573 present schepenen Jacob Sijnskercke, Adriaen Willems, Willem Quirijns, 

Jacob Oliviers, Dierick de timmerman, Pauwels Diericks 

 

- Jonas Jacobs heijst Jan? Heijndricks folio 20 voor de somme van 2£ vlas verschenen Bamisse. 

Verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschaere op de vruchten van Cornelis Vermeijen 35£ gr vls ter 

goede rekening de welcke hij ontvangen heeft over securiteijt ? van Cornelis Seuijs bij ? van 

schepenen. Soo hebben schepenen gewesen dat Cornelis Vermeijen zal hebben de kennelijcke 

wete op de eerste dach van rechte op alleene dat mogelijck es en es niet mogelijk op de tweede 

dach van rechte 

 

- (doorgestreept) Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen quijtinge van alzulcken heijs als 

Cornelis Seuijs over ? 45£ ende vuijt tselve lant de somme van 35£ de welcke lant deselve 

Cornelis Seuijs Marinus Gort gelevert heeft ? 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst ter vierschare Pieter Jans Jaspers 21s ende dat van verschenen gelt en 

voorts van zekere oncosten daer duer geleden. Verstelt 

 

- Adriaen Jansen Loijs heijst ter vierschare Pieter Pieters Leeuwe 11 gulden 14 stuijvers van coop van 

paert ende noch een vercken oft 12 s daervoren. Verstelt 

 

RAZE 3521, 60, 23v, 19?-6-1573  

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Andriess zijn eeniche waegen te maken, de welcke hij in sticken 

gereden heeft ofte heijst hem daervooren 1£ 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Andriess dat hij alsulcken dam? wederom beschotten sal als hij 

ontschot heeft of heijst hem daer vooren 10s 

- ende heijst hem noch van alsulcken schade hij gedaen heeft in Pauwels zaet voorseijt duer de 

zelven dam die hij ontschot de somme van ?. Duer verwiltcuere van partie verstelt 

 

- Ter selver dage heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert ende protesteert mits desen van seker 

contract ende voorwaerden welck Cornelis Vermeijen als hem ? daer toe procuratie sufficiant 

te hebben met Marinuss gemaect heeft aengaende de betalinge die Marinus aen Cornelis Seuijs 

doen soude bij paijmente tot 35£tjaers ende gemerckt Cornelis Seuijs bij sijnen procureur 

gealligeert heeft voer schepenen van hem egheen procuratien ten dijen eijnde gegeven te 

hebben dan dat deselven jaerlijcks ontfangen soude 45£ oft die penningen van 6 gemet ? 

Indien Marinus Gort voors. jegens Cornelis Seuijs sijnen ? enige moeijte costen schaden ende 

interesten ter cause van dijen geschied dat Cornelis Vermeijen hem daer aff sal indemniseren 

costeloos ende schadeloos houden oft es hem daervoer heijschende somme van tien ponden vls 

boven allen costen. Schepenen wijsen voer recht partien een wete te hebben tegen den eersten 

dach van rechte indien mogelijk es, indien niet jegens de tweede tot coste van partie ende es 



bij schepenen ter instantie van Marinus Gort voors. den secretaris belast om de wete tot 

Antwerpen te doen ende es het getaxeert een gulden tdaecgs 

 

RAZE 3521, 60, 23v, 19?-6-1573: Comp. Cornelis Jans Cappart woonende binnen Hoedekenskercke 

gelegen binnen Zuijtbevelant tot defentie ende bestuer van Anneken Dignusdr de welcke 

gesamentlijk? voer schepenen bekent ende verleden hebben als dat sij beijden onder haer 

gehadt hebben eenen brieff verleden voer schepenen van Waerde bij Willem Quirijns 

stieffvader van Anneken voers. inhoudende de somme van 11£ vls haer aencomende vanwege 

oft bij der doot van haer moeder, ende daerboven 1£ vls haer aencomende ofte resterende van 

? vaderswege vuijt brenge tsamen de somme van 12£ vls den welcke brieff sij voors 

verclaeren verloren te hebben oft bij desen troublen haer benomen te sijn, maer bekende 

Anneken op de voors. brieff ofte twaelf ponden ontfangen te hebben vuijt handen Willem 

Quirijns haer stiefvaders de somme van 7£ ende 15 stuijvers, blijven dan resterende somme 4£ 

17s ende 6 gr te betalen met 1 £ tsiaers op de Goesche mert behalve dat de voors. dochter 

quame te huwen als dat als dan Willem haer stiefvader voors. haer penningen opleggen soude 

in gelde oft in waere dewelck hij als dan soude resteren, den welcken brieff oft quame 

gevonden te werden nu oft hier naermaels ende begeren den selven niet te comen tot Willems 

laste maer schelde haer stiefvader quijt van denselven brieff als gequeten ende betaelt te sijne 

behalve de 4£ 17s 6gr voors. waeraff sij met haeren voecgt eenen anderen begeert in forme. 

 

 RAZE 3521, 61, 24, 23-6-1573: Comp. Willem Quirijns ende bekende wel ende deuchdelijk 

schuldich te sijne voer hem ende sijne naercomelingen Anneken Dignusdr sijn stiefdochter 

waer vader aff was Dignus Engels ende moeder Willemina Hugedr de somme van 4£ 17s 6g te 

betalen met terminen van jaeren als nu Goesche mert naestcomende 1573 1£ vls ende voerts 

alle goesche mert 1£ vls tot volle betalinge toe ten waere de voors. dochter quame te come tot 

huwelijkse state soo sal Willem voors. gehouden sijn de voors. dochter haer penningen haer 

als dan resterende tsamen op te leggen tsij in gelde ofte in waere, alle ? sonder fraude, arch oft 

list. Acte ter presentie van Jacob Jans Sijnskercke, Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, 

Pauwels Diericks, Adriaen Willems ende Jacob Oliviers schepenen 

 

RAZE 3521, 61, 24, 23-6-1573: Comp. Marinus Marinuss Beelboom ende verclaerde bij Jan de 

Muijsere duerwaerder des Conincklijke Majesteit geinsinueert te hebben blijckende bij de 

subsignature van dien Jan Jooss woonende te Capelle te comen en compareren voor 

wethouders van Waerde op 29 juni anno als boven. Den welcken comparerende heeft copie 

begeert van de missive mitsgaders van de requeste en zijn beraet daerop. Welcke copien bijde 

gesworen clerck hem gegeven is op de 22-6 binnen Cruiningen sijnde hem belastende ende 

instruerende te compareren voor schepenen van Waerde op de 23ste der voernoemde maent van 

geindemneert? te mogen werden achtervolchens de besloten missive daertoe bij de secreten 

Raedt der Co Maj. Marinus verclaert op welcke prefixe dach van rechte Jan Jooss niet 

comparerende ende Marinus voors. soude moghen verval hebben van sijnen dach van rechte 

heeft van schepenen naergenoempt begeert advijs? ende rescriptie achtervolchens de bevel 

duerdien Marinus voer schepenen verclaerde van Jan Jooss gecocht te hebben twee balen mee 

waer aff de somme van de coop vandien beliep ter somme van ontrent 28 £ en 10 s op welcken 

mee Jan Jooss andermael den voorn Marinus gegeven heeft oft gedaen heeft de somme van 12 

£ houdende den voorn mee verobligeert voer de 12 £ (zie kantlijn: weijgerende de selve mee 

Marinus te laten volgen om sijn profijt mede te mogen doen ende die te mogen vercoopen ?) 

toeseggende Marinus als dat hij tot proffijte van Marinus deselve mee soude in Hollant voeren 

ende aldaer vercoopen welcke hij niet gedaen en heeft tot des voors Marinus groot dangier, 



maer ziende dat hij doen en conste metten mee voeren? (MPS: moeilijk te lezen zin) heeft ten 

laetsten derselve overgelevert. Marinus voors. Ende sou’t tselver niet gedaen hebben haddet 

sake geweest hij profijt hadde hier te comen ? doen aen de mee, tenminste hij zijn 12 £ weder 

gehadt hadde, met welcken meede den voers. Marinus belast heeft ende heeft de selve mee 

gedaen int marctschip van Cruijningen van tot Antwerpen te voeren ende niet omme? 

gebruijcken maer laeten de mee int schip, ist de selve mee metten schepe ende meer? ander 

schip genomen bijde rebellen van Co Maj ende es binnen Vlissingen gevoert sulcx dat 

Marinus voors. van den voors. mee niet geprofiteert en heeft ende es niettemin in groote 

perikele geweest van sijnen leven als binnen Vlissingen (MPS: doorgestreept ) der schepe 

sijnde ende in Vlaenderen vuijten schepe raekende tot sijnen grooten dangier. Hierenboven 

verclaerde Marinus voors Jan Jooss vercocht te hebben den nombre van 49 viertelen rontsaet 

van der was anno 1572, elcken viertel voor de somme van 32 stuvers van welcke nombre hem 

gelevert es soo viel saets (inde kantlijn: voor welcke leveringe borge gebleven es Jacob Jan 

Pier Lemps) sulcx dat Marinus hem noch ten achteren es de nombre van ontrent 25 viertelen 

ende indien Marinus tselve saet nu soude moeten leveren (MPS: er is wat bovengeschreven ?) 

soude sijn tot sijnen grooten dangiere gemerct tsaet nu ter tijt gelt ontrent vier gulden, maer 

presenteert tsaet wel te leveren ofte doen leveren mits ontfangende eenen halven gulden min 

op elken viertel dan ter mert (MPS: marckt) gelt tsij tot Antwerpen ofte elders. Alwelcke voors 

perceelen boven gementioneert indien hij Marinus voorn. ter kersmisse nu in promptis soude 

moeten betaelen ende ? soude geschapen sijn tot groote armoede ende ? te comen met zijn 

huijscosten, begerende aen de wethouders haer advijs geschreven ofte gesonden te werden aen 

den secreten Raedt des Co Maj tot Bruijsele versouckende ende biddende ernstelijk? hem bij 

den dach ? van betaelinge ten eijnde hij sijn tachterheijt ? soude mogen betaelen met 5 £ 

tsiaers oft renten? van de penningen tegens de penning sesthiene mits cautie ? gemerct Jan 

Jooss een rijck man es ende de penningen seer wel onder nach? ende ? Marinus een schamel 

ruijter es 

RAZE 3521, 63, fol 25, 23-6-1573: Comp. Lodewijck Jacobs in gebannen vierschare exhiberende 

besloten missive vanden secreten Raedt der Co. Maj. gegeven in date 13-6-1573 tenderende 

ten dien fine dat schepenen hen souden beraden met geleerden dat hen goet duncken sal om 

voirs te mogen comen tot sententie definitive duerdien men geen access oft toeganck en mach 

hebben tot Middelburg waertoe schepenen geordonneert hebben partien als Lodewijck Jacobs 

en Barthelmeeus Willouts elckx inte leggen 1 £ vls op conditie ?, comen sij te cort sullen 

partien bijleggen, indien sij te over comen sullen partien tselve gerestitueert werden ende es de 

reijse ? Pauwels Diericks ende Dierick Jans Timmerman. Actum ter presentie van Jan Cornelis 

Oesthoff, Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willemsen, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

 

RAZE 3521, 63, fol 25, 23-6-1573: Jacob Jansz Sijnkercke procuratie hebbend van Jan Engels heeft 

gelevert aen Adriaen Willems proc. Barthelmeeus Willouts twee stucken lants in Kerckhouck 

1 gemet 33 roe (O. Plattendijck, S. Domis Jansz, W. Adriaen Quirijns, N. kercke van Waerde 

en in deselve houck 1½ gem (O. ende N. kerck van Waerde, Z. Barthelmeeus Willouts, W. 

erffgenamen van Balthasar Vilaijn) 21$ 

 

Dach van rechte 3-7-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Willem 

Quirijns 

 

RAZE 3521, 63, fol 25, 3-7-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen naer vuijtwijsen 

register folio 27 ? duer willecuere van partien es de vierschare vercontinueert tot maendage 

naestcomende  



 

RAZE 3521, 63, fol 25, 3-7-1573: Thomas Marinuss heijst als kerckmeester Jan Heijndricks 3s 6g van 

dootschult van dochter. Vercontinueert 

 

RAZE 3521, 63, fol 25, 3-7-1573: Thomas Marinuss heijst Pauwels Vleeck van verteerde costen 2 £ 

 

RAZE 3521, 63, fol 25, 3-7-1573: Thomas Marinuss heijst Jan Barthelmeeuss 13s 10g van de 

coopdach van Aegken Harrents. Vercontinueert 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Pieter Jans Naeijer heijst Jan Andriess 2 £ van ? schult ende noch 

7s 2gr van platsaet ende noch 2s 13gr platsaet van hem gecocht. Verstelt. 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Jacob Jans Sijnskercke heijst Jan Barthelmeeuss ruijminge te 

hebben van steenen liggende daer den bakoven gestaen heeft oft 12s van schade ende 

interesten duerdien hij de last van de lande betalen moet. Verstelt. 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Pieter Jans de Naeijer heijst Maij Vleeck (MPS: Vleicx) de somme 

van 21 £ 3s van seker artikelen haer wel gegeven. Verstelt midts dat partie antwoorden sal op 

elck artikel bij den aenlegger over gegeven 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus opt gat heijst Jan van 

Ranst vuijt crachte van arrest 10s, ut pat? fol 25. Schepenen wijsen voor recht, vercontinueren 

tot desen dach van rechte tot maendage naestcomende voor den noene salvo es geintineert 

sullen werden voor schepenen te compareren Marinus den aenlegger en Cornelis Jacobs 

Stoffels den bedrijff? van Adriaen? in persone om geexamineert te werden tot behulp van 

schepenen 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere (MPS: schouijt) heijst Jan van 

Ranst van arrest brake de somme van 17s, gearresteert jegens Marinus opt gat, verstelt 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 3-7-1573: Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem 

Quirijns de somme van 8£ vls van twee verschenen paeije van 1571 en 1572 achtervolchens de 

brieff daervan zijnde. Verstelt 

 

Dach van rechte 6-7-1573, present schepenen Pauwels Diericks, Dierick Jans, Jacob Oliviers, Jacob 

Sijnskercke, Willem Quirijns en Adriaen Willems 

 

RAZE 3521, 64, fol 25v, 6-7-1573: Heeft Cornelis Jacobsz Boudewijns de dijckgrave ? 3 sondaegsche 

geboden de eene aen den anderen ? ende eenen dach van rechte in de weke daertoe dienende 

ende kennisse daer aff vindende heeft met vollen recht en allen solemniteijten (MPS: wat staat 

er in de kantlijn? Jan Heijndricks?) geleverd aen Pieter Jansz Rooshil nomine Heijndrick zijn 

weese? (MPS: dat staat er boven gekrabbeld) lant in Bal Hals 2 gemet (O. Cornelis 

Vermeijden, S. ende N. Heerenwech, W. Bouwen Lambrechts) 14$ 10s tgemet 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Marinus Corneliss Gort heijst Cornelis Vermeijen naer vuijtwijsen 

tregister fol 27?, bij contumatie partie gecondemneert inden heijs ende Marinus heeft zijn 

bewijs gedaen duer Cornelis niet en comparerende, ende bij protestatie voorts? is genomen? 

aen de vruchten staende op de gront bij de stede op Hanne pitte tot sijnen gebreke toe ? 



 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Willem Quirijns heijst Macharis Willems ontslagen te sijn ende ? te 

wesen van eenen heijs die Adriaen Willems staende in de wete van Adriaen Nicolaess tot 

sijnen costen? ter vierschare gedaen den 3den julij oft 10 $ daer voren. Schepenen verstellen. 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Thomas Marinuss heijst Jan Heijndricks als kerckmeester naer 

vuijtwijsen tregister 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Thomas Marinuss heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen 

tregister 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Jacob Jans Sijnskercke heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen 

tregister 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Cornelis Corneliss Maegh heijst Nicolaes Corneliss 5$ 7s 6 gr ende 

noch eenen ? oft 2s 6gr daervoor ter goede rekening, verstelt 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Marinus opt Gat heijst Jan van 

Ranst vuijt crachte van arrest naer vuijtwijsen tregister folio 29? Naer alligeren vanden 

aenlegger ende schepenen bij haer geroepen hebbende den brieff van Jan van Ranst Cornelis 

Jacobs Stoffels den welcke zijn kennisse daerover. Schepenen gemaent? hebben partie 

gecondempneert inden heijs ende den aenlegger heeft bij absentie van sijn partie sijn bewijs 

gedaen aen het gereetste goed dat hij soude mogen vinden tsij binnen prochie van Waerde oft 

tanders tot sijn gebreecke toe, etc. 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere heijst Jan van Ranst van 

arrestbrake de somme van 14s gearresteert jegens Marinus Jacobs opt Gat 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Boudewijn Lambrechts als heere heijst Jan van Ranst 3$ swarten 

etc. (Moeilijk leesbaar!) 

 

RAZE 3521, 65, fol 26, 6-7-1573: Pauwels Vleeck heijst Maij Vleeck als boeckhoudster int sterfhuijs 

van Jan Jans Vleeck als dat de etc. (Moeilijk leesbaar!) 

 

RAZE 3521, 66, fol 26v, 6-7-1573: Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus Willouts gesonden hebben 

haere proces beleijt voor schepenen van Waerde ? ter hooger vierschare ofte tot bij geleerden 

om advijs, wijsen schepenen voor recht als dat tbewijs vanden geleerden gecomen 

geopenbaert werden soude bij den clerck waer aff tinhout vandien hiernaer beschreven is 

 Gesien tproces beleijt voor schepenen vander vierschare van de prochie van Waerde in 

Zuijtbevelandt tusschen Lodewijck Jacobs heijscher ter eenre ende Barthelmeeus Willouts 

mitsgaders Adriaen voor der Stock verweerders ter andere sijde, advijs es dat de voorn. 

schepenen doende recht opt voorn. proces behooren? (MPS: condemneren?) de voors. 

Lodewijck Jacobs inden heijs bij hem? den 23 december 1572 ende den 8ste januari 1573 naer 

gemeijn schrijven gemaect te verclaren niet te sijn ontfanckelijck noch gefundeert. De voors. 

verweerders daeraff absolverend condemneren de voors. Lodewijck inde costen van processe 

ter taxatie van schepenen. Actum 26-6-1573, onderteijckent Betu? ende Reijns 

 Dewelcke sententie ende oncosten Lodewijck Jacobs ? geappelleert heeft ende appelleert bij 

desen 6-7-1573 (MPS: doorgestreept) van den ?, waerop Barthelmeeus Willouts allegeert dat 



Lodewijck manteseren (MPS: namptiseren?) soude de costen al eer hij appelleerde. Naer 

allegeren van beijde partien wijsen schepenen voor recht als dat de costen sullen met 

tprincipael blijven staen totter sententie van de appellatie gestocken? sijn. Actum de 6de juli, 

present de volle collegie 

 

RAZE 3521, 66, fol 26v, 6-7-1573: Jan Andries comparerende voor schepenen heeft belooft Pieter 

Jans Naeijer te geven de 7de juli daecgs naer desen 1 £ vls ende de costen vanden heijs gedane 

folio 29. Belooft Jan sijn partie te betaelen voor den eerste dach van rechte die men met 

schepenen leggen sal op volstaende panden 

 

RAZE 3521, 66. fol 26v, 6-7-1573: Adriaen Willemsz nomine Macharis Willemsz heeft gelevert aen 

Pieter Cours een huijs int oudt dorp binnen Waerde aert ende nagelvast (O. Jan Cornelis 

Oesthoff, Z. tsHeeren straete, W. de gemeijne erffgenamen van Jacobmine Ingels, N. de 

Schittemeet) 5$ 

 

RAZE 3521, 66, fol 26v, 10-7-1573: sijn geschat op den houve van Cornelis Vermeijden gelegen op 

Hanepitt binnen Waerde eerst twee paerden voor 6$ drie coeijen voor 6$, ontrent ses gemeten 

saets teghen 2$, drie gemeten teruwe oft daer ontrent tot 16 gulden tgemet brenche vuijt 8$ 

een half gemet daeraen liggende tot --- schellingen noch een gemet teruwe comende aen den 

dijck metten eijnde tot 2$ tgemet ende ontrent 1 gemet comende ? daer tenden voor 2$. 

Present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan Cornelis Oesthoff ende 

Willem Quirijns 

 

RAZE 3521, 67, fol 27, 10-7-1573: Soe heeft Ponse ? procuratie gegeven aen Boudewijn Lambrechts 

 

Dach van rechte 21-7-1573, ter kennisse van schepenen Jacob Jans Quinck (MPS: dat is dus Jacob 

Jans Sijnskercke), Jan Cornelis Oesthoff, Jacob Oliviers, coman Adriaen Willems, Pauwels 

Diericks ende Willem Crijns 

 

RAZE 3521, 67, fol 27, 21-7-1573: Soo ist voor ons schepenen hieronder geschreven gecomen ende 

gecompareert Marinus Corneliss Gort ende heeft vuijt crachte van te doen een brieve, versocht 

aen de schouijt dat hij schepenen soude maenen oft onder henlieden was gecomen seker gelt 

van wege Cornelis Vermeijen tot behouve van Marinus Corneliss Gort volgende de schattinge 

gedaen aen de goederen van de voors. Vermeijen, waeroppe schepenen verclaeren onder 

tcollege van zessen dat henlieden niet kennelijck en is dat daer enich gelt tot behouve van dien 

gecomen was ende indienne bevonden dat onder de sevende (MPS: er staat sevenste!) eenich 

gelt gecomen waere twaer gelt indien niet, dat de schattinge van dien volgende tregister zal 

hebben koers ende voortganck tot voldoeninge van tachterheijt van de voors Marinus 

Corneliss Gort volgende de heijs hiervan in register gementioneert te folio 27. (In de kantlijn: 

de principale somme van 35£, noch van rechtelijcke oncosten tsaemen op 2 £. 

 

Voorts zoo werde alle verstelde vierschare de welcke hier vercontinueert zijn ende als huijden zoude 

dienende wesen, die werde vercontinueert ende verstelt zoo crachtich ende machtich als zij 

souden dienende wesen, ende dat op naesten dage van rechte dienene met schepenen leggen 

zal. 

 

RAZE 3521, 68, fol 27v, 31-7-1573: Zoo es voor ons schepenen hier onder geschreven gecomen ende 

gecompareert eenen Adriaen Jansen Loijs ende hij heeft met goeden rijpe raede ende van 



eijgen wille geconstitueert ende tot borge gestelt, constitiueert ende stelt tot borge als 

tprincipaele eenen Quirijn Adriaens schouijt tot Valckenisse, des comparants schoonvaders 

ende dat voor de pachtinge van alzulcke landt als den voors. Adriaen Jans Loijs gepacht heeft 

van eenen Lauwereijs Rijcx volgende zeker contract, conditien ofte voorwaerde tussen de 

voors partie ghemaeckt ofte noch gemaeckt mach werden om bij faulte van quade betaelinge 

den voors. heer Lauwereijs Rijcx aen de voors. Quirijn Adriaens zijn gebreck te mogen 

verhaelen, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, coman Adriaen Willems, Pauwels 

Diericks ende Willem Quirijns. Actum ut supra ende aldus onderteijckent (MPS: maar geen 

handtekeningen te zien!)  

 

RAZE 3521, 68, fol 27v, 2-8-1573: Heeft Jan Barthelmeeuss Vleijschouwer presentatie gedaen aen 

Pieter van der Linden alias Haesdonck als dat hij soude comen bewoenen alsulcken huijs als 

hij ter meije voerleden van hem gehuert hadde metter schuere voer de somme van 2$ vls 

tsiaers, ofte dat hij Jan voors tselfde huijs weder sal verhueren tot sijnen perikel gellet dat de 

voors. huerder geen proffijte hebbe gellet mij? sal tselver sijnen verhuerder ten behoorlijcken 

tijde opleggen ende betaelen waeraff hem de wete gedaen es bij Jan Corneliss Oesthoff als 

schepenen in absentie vanden secretaris, dewelcke verclaerde als dat hem voor antwoorde 

gegeven was dat hij daernaer naer sien en wilde? dat sijnen verhuerder daerinne doen soude 

belieffde. Acte present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Jacob Jans Sijnskercke ende Willem 

Quirijns.  

 Soo heeft Jan Barthelmeeuss rechts begeert op de voors presentatie ende bij manisse vanden 

officier hebben schepenen gewesen den voors. Pieter voorts geheijscht te werden oft hij 

woude connen aenvaerden ende bewoonen tvoors. huijs in tselve tstaet ende verpadt?, den 

welcken geheijscht ende volheijt? niet en compareerde hebben schepenen gewesen voor recht 

dat Jan Barthelmeeuss tselve huijs bij contumatie van sijnen huerder weder verhueren sal met 

eenen vuijtroup allen ? meest biedende?, twelck sulcx gedaen zijnde hevet? tselve huijs metter 

schuere ter bode gehouwen de somme van 2£ ende 7s ende daer is ten gelage gegaen de 

somme van 2s 6gr ende es verhuert tot meije naestcomende 1574 en huerder es gebleven? Jan 

Barthelmeeuss den eijgenaer voors. ende ? gegeven over rechtelijcke oncosten soo voor als 

naer de somme van ?, als over de presentatie mette wete 2s ende 1gr (MPS: moeilijk leesbaar!) 

 

RAZE 3521, 69, fol 28, 13-8-1573: Alsoe Cornelis Seuijs tegens op heden 13-8-1573 rechtelijke voer 

schouijt ende schepenen van Waerde hadde doen verdachvaerden Marinus Cornelisz Gort hem 

heijschende de somma van 29 $ gr reste van 45 gelijcke ponden die hij aen Seuijs schuldich 

was 

 

RAZE 3521, 69, fol 28, 31-7-1573: Op heden den laetsten dach van Julius soo zijn veraccordeerd 

eenen Lauwereijs Rijcx ende Adriaen Janssen Loijs van alzulcke pachtinge als d? tusschen ? ? 

gedaen ende dat van landet dat Adriaen Jans Loij van hem gepacht heeft ende voor die voors. 

pachtinge es borge gebleven Quirijn Adriaens afkomend van Valckenisse 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 26-8-1573: Soo heeft Lodewijck Jacobs begeerte gedaen aen den persoon van 

Barthelmeeus Willouts ? te hebben copie van sijnen erffbrieff sprekende opden boomgaert 

ofte lant liggende voer Lodewijcks duere alsoo hij die ende doen? hadde tot furnissemente van 

sijn recht oft bij faulte van weijgeringe es hem heijschende hondert stucks gulden goet van 

goude ende swaerte van gewichte. Schepenen wijsen voer recht ende vercontinueren deser 

vierschare tot den 1-9 naestcomende salvo datmen een wete doen op sijn houve aen Bartels 

sone indien hij die begeert tontfangen indien niet verclaeren de wete gedaen te werden aen den 



persoon van Barthelmeeus Willouts. Actum present Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff 

ende Adriaen Willems schepenen 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 1-9-1573: es den vierschare tusschen Lodewijck Jacobs ende Barthelmeeus 

Willouts vercontinueert tot de 2de der selver maent ende voorts alle die weke gedurende tot des 

aenleggers vermaen. Actum present Pauwels Diericks, Adriaen Willems ende Willem Quirijns 

schepenen 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 4-9-1573: Comp. Barthelmeeus Willouts geconsenteert inde copie te geven als 

voren geheijst maer heeft die selve willen geschreven hebben bij den dijckgrave houdende de 

secretaris inde sake suspect ende heeft Lodewijck Jacobs gegeven tot oncosten van schrijven 

en schepen leges 2s 7gr. Acte 4-9 present Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jan Cornelis 

Oesthoff ende Willem Quirijns. 

 

Dach van rechte 5-9-1573, present schepenen Pauwels Diericks, Adriaen Willems, Jan Corneliss 

Oesthoff, Willem Quirijns, Dierick Jans 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans de Naeijer heijst Pieter 

Jacobs Stoffels de somme van 4s 4gr van beloofde penningen ende noch 1s 2gr van een 

dachgelt. Verstelt 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Andriess 4£ 9s van beloofde 

penningen. Verstelt 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Marinus (A)Beelboom 1£ 4s ? 

van reste van een tiende  

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Jan Jans heijst Marinus Corneliss Gort 9 viertelen ront saet oft 6£. 

Verstelt 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Jan Jans heijst Willem Quirijns 15s over reste van terwe. Schepenen 

wijsen voor recht ende wijsen dese partien elck een goede man te nemen, etc. (In de kantlijn:) 

Jan Jans neemt Jan Cornelis Oesthoff ende Willem Quirijns neemt Adriaen Willems 

 

RAZE 3521, 70, fol 29, 5-9-1573: Jan Jans heijst Marinus Abeelboom leveringe van ? viertelen saets 

hondert gulden daervoor ende noch 13 viertelen gerst oft ? schell voor elck. Schepenen 

verstellen.  

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Willem Quirijns nomine mr Willem als ontfanger van mr Gillis 

van Borre heijst Tanne Pieters Geerts 17s 10 gr rente van jaer 1569 noch van ? costen ter 

goede rekening. Verstelt 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Pauwels Diericks heijst Jan Andriess twee dagen ende een half aen 

paerde werck oft halve daelder tsdaecgs? van varcken gehaelt vuijt sijnen meet 10s oft 2 gr 

voer elcken bint?, noch heijst de selven aen schade ende ontvrijdinge?, verstelt 

 



RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Andriess 1 £ aen sijn terwe ende 

gerst met zijn beesten gedaen naer vuijtwijsen tseggen van den genen diet goet gement heeft, 

verstelt 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Jan Corneliss Oesthoff heijst Tanneken Jansdr Pietersdr (MPS: 

Tanne Jans Piers) van ackerschade bij haer beesten gedaen, verstelt 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Jan Corneliss Oesthoff heijst Leijn Adriaens 10s van huijshuere, 

6g van suvel ten huijse gehaelt, ende eenen nieuwe duersleutel oft 5 gr daervoren, verstelt 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 5-9-1573: Boudewijn Lambrechts heijst Jan Thomas Diericks heijst Cornelis 

Corneliss Maegh de somme van 3 £ 10s over reste hem aencomende van sterfhuijs van 

Cornelis Boudewijns, verstelt 

 

Dach van rechte 12-9-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Adriaen 

Willems, Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen 

tregister. Verstelt tot dinsdag 15-9 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Marinus Abeelboom ut patet 

folio verso. Schepenen d’een bij den anderen te comen om ? ende geliquideerde schult te 

maken tusschen dat ende eerste dach van rechte die men met schepenen leggen sal 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Cornelis Jacobs Clicker heijst Anthonij Mijnsheeren 1£ vls oft 

dat denselven sal haelen alsulcken stro als hij van hem gecocht heeft twelck hem inden wech 

leijt in sijn schure, noch es den selven heijsch van schade dat hij tselve goet int gehaelt en 

heijst de somme van 6s 7gr, verstelt  

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Cornelis Jacobs Clicker heijst Pieter Cours 1£ vls en 2 gr van 

coop van een kuers gecocht int sterfhuijs van Jacob Jacobs Geluck ende noch 2 stuvers 

achtervolgens tbestek daervan sijnde soo dijckmael hij ter vierschare comen moet, verstelt  

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Pauwels Diericks heijst Jan Andriess ut patet folio hic 

vuijtgestoken de dienst van de paerden, verstelt 

 

RAZE 3521, 71, fol 29v, 12-9-1573: Pauwels Diericks heijst Jan Andriess een gouden croone oft 7s 

oft dat den selven hem sal doen maken een nieuw wiel gelijck hij hem aen stucken gereden 

heeft, verstelt 

 

RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Danckaert Danckaerts heijst Matthijs Engels restitutie van gelde? 

die hij den selven gegeven heeft om een gemet terwe te snijen, heijst deselve noch van schade 

geleden duer zijn achter?. verstelt bij schepenen dese dach van rechte tot den eersten dach die 

men schepenen leggen sal mist partie een wete 

 

RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Adriaen Jans Loijs heijst Jan Thomass (MPS: Jan Thomass 

Diericks?) 7£ 8s over coop van terwe ?, noch 17 viertelen gerst oft ? daervoor. Verstelt 

 



RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Adriaen Willems nomine Nicolaes Kaetser (MPS: Ketser) heijst 

Jan Heijndricks de somme van tien (MPS: of twee?) stuvers van schot gelt van sijn beesten 

gedaen?. Verstelt 

 

- RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Jan Cornelis Oesthoff heijst Tanneken Jansdr Pietersdr ut supra, 

verstelt 

 

- RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Jan Cornelis Oesthoff heijst Jan Andriess ut patet?, verstelt 

 

RAZE 3521, 72, fol 30, 12-9-1573: Op heden soo es gecompareert Danckaert Danckaerts ende heeft 

getransporteert ende over gedragen op eenen vrijen eijgendom een huijs staende binnen 

Waerde int out dorp op den ambachtsheeren vroone ( O. Jan Thomass, S. Heerenstraete, W. 

Jan Corneliss Oesthoff, N. Schittemeet) ende dit sekere huijs es gegeven om 15£ te betaelen in 

terminen te Goesche jaermert 1573 9 carolus guldens etc. dese vroone es belast met twee 

capoenen tsiaers aencomende heer Jan Staes. Actum present als voren. Hier aff is cooper 

Pauwels Jacobs backer (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck) mits es desen huijse volgende de 

duerrijt tusschen dat huijs ende Jan Corneliss huijsken mits dat Pauwels desen cooper 

onderhouden sal de helft van thecken oft sluijten daer den duerrijt mede gesloten wert. 

 

Dach van rechte 15-9-1573, present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, Adriaen 

Willems, Jacob Jans Sijnskercke ende Pauwels Diericks 

 

RAZE 3521, 72, fol 30, 15-9-1573: Cornelis Jacobs Clicker heijst Anthonij Mijnsheeren (MPS: 

Mensheere) naer vuijtwijsen tregister folio 33? vuijt crachte van derden dage. Anthonij 

comparerende ter vierschare ende heeft geen schult bekent den heijscher maer es met eenen ? 

(MPS: touselmoeijen?) sinne vuijt der vierschare gegaen niet obedierende de vierschaere. Soo 

es Cornelis gewesen op te leggen trecht van der vierschare ende sijn bewijs te doen aen 

Anthonies vrij goet duerdien hij niet en quam en bewees sijn eijgen goet ende Cornelis heeft 

sijn bewijs gedaen aen Anthonies beste coe, bij gebreke voort te gaene bij protestatie aen sijn 

ander goet om tselve goedt ter vercoopen tenden de genachten tot sijnen gebreecke toe  

 

RAZE 3521, 72, fol 30, 15-9-1573: Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen 

tregister vuijt crachte van derden dach. Bij willecuere van partien es dese vierschare 

vercontinueert. 

 

RAZE 3521, 73, fol 30v, 15-9-1573 

 

- de schout als heer heijst Anthonij Mijnsheeren (MPS: Anthonij Corneliss Mensheere) de somme van 

3£ swarte (MPS: munten met heel laag zilvergehalte) duerdien hij aen de vierschare komt 

sonder hemselven ter vierschare te doen? aer vuijt de camer loopende met eenen grammen 

sinne al contrari de sententie int bannen van der vierschaer gewesen, partie gecondemneert 

inde boeten van 3£ swarten, verstelt  

 

- Danckaert Danckaerts heijst Matthijs Engels naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Pauwels Diericks heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister vuijt cracht van den derden dage. 

Schepenen wijsen dese partien aen eenen goeden man te kiesen buijten de vierschare om te 



sien oft mogen veraccorderen, indien niet dat sij tselve recht hebben twelck sij nu hebben. 

Pauwels kiest Jan Thomass ende Jan Andriess kiest Cornelis Jacobs dijckgrave 

 

- Jan Andriess heijst Pauwels Diericks de roe? van wijel dwelck Pauwels van sijn wijel heeft doen 

smiten oft 3s daervoren, verstelt 

 

- Jan Andriess heijst Jan Cornelis Oesthoff 4s van dat hij duer sijn saet gereden heeft, verstelt als 

voren salvo sullen dese partien kiesen elck een goed man met de welck sullen prouven oft sij 

partien comen accorderen mits bij haer geroupen der genen die tgoet genaert? heeft Heijnrick 

Gorts. Jan Andriess kiest Boudewijn Lambrechts ende Jan Thomas kiest Willem Quirijns 

 

- Jan Cornelis Oesthoff heijst vuijt cracht van den derden dage Tanneken Pieters Geerts (MPS: 

volgens mij moet dit Tanneken Jans Pieters zijn) naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- De schout als heer heijst Jan Andriess de boete van 3£ swarten ter dicmael hij voor de vierschaer 

groote scharile woorden gesproken heeft tot twee reijsen toe ende geen gelt aende vierschare 

geleijt en heeft. Partie belooft met de schouijt te accorderen ende de vierschare verstelt tot 

vermaen van de schout. 

 

- Arrest gedaen bij Cornelis Jacobs Boudewijns nomine Jan Willeboorts aen den persoon van 

Boudewijn Reijnouts vuijt der lande niet te vertrecken tensij hij pachte voldaen heeft van 

sijnen heijsch met gelde? ofte int genouge op verbeurte van arrestbraecke, ende hem is de wete 

gedaen ende geintimeert? (MPS: ontbieden) terstont te rechte te staene etc. 

 

- 29-9-1573: Arrest gedaen aenden gebleven huijsraet ter huijse van den oude Coppe Stoffels (MPS: 

Jacob Stoffels) toebehorende Christoffel den Coninck tot profijte van Jacob Stoffels ter eenre 

ende dander sijde tot profijte van Digna Jansdr waer vader af was Hans de Wever ende moeder 

Janneken Jansdr huijsvrouwe wijlen den oude Jacob Stoffels voors. ende den dach sal dienen 

den 3den october 1573 waertoe de wete aen Anthonij Corneliss Mijnsheere (MPS: Anthonij 

Corneliss Mensheere) als doen tselve huijs gecocht hebben naer dien den huerders vuijten 

lande vertrocken waren. Actum present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jacob Oliviers ende 

Dierick Jans. 

 

RAZE 3521, 74, fol 31, 29-9-1573  

 

- Soe heeft Cornelis Jacob Boudewijns vuijt den naem van en als procuratie hebbende van de gemeijn 

erffgenaemen wijlen z.m. Jacob Jacobs Stoffels hier in ? seker weesen heeft getransporteert 

ende overgedragen, transporteert en draagt over mits desen in eenen vrijen eijgendomme ende 

een erfelijck besit een huijs staende int oudt dorp (O. Heeren wech, S. Dierick den 

timmerman, W. erffgenaemen wijlen mr Gillis Reijns, N. Pieter Jacobs Stoffels) voor de 

somme van 20£ vls. Cooper es Anthonij Corneliss Mijnsheeren (MPS: Anthonij Corneliss 

Mensheere). Actum present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jacob Oliviers ende Dierick 

Jans. 

 

Dach van rechte 3-10-1573: Schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Adriaen Willems, Jacob Oliviers, 

Willem Quirijns en Dierick Jans 

 



- Pieter Jansz Naijer heijst executie op seker verlijt bij Jan Andriess gedaen fol ? Schepenen wijsen 

met recht als dat Pieter Jans opleggen sal trecht van de vierschare ende dat hij zijn bewijs doen 

sal aen sijn vrij goet duerdien Jan Andriess daertoe geheijscht zijnde aen de vierschare niet en 

quam ende bewees sijn eijgen goet aen hen. Ende Pieter Jans heeft sijn bewijs gedaen aen sijn 

swarte koe, bij protestatie indien dit goet niet vrij en es ? aen ander goet. Van oncosten 

gegeven bij Pieter over dese rechtdach 2s 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Aecgte Jans tot Cruijningen heijst Jan Wouters wonende op de houve 

van den Dijckgrave 4 gulden 12 stuvers van beloofde penningen, verstelt. 

 

- Jan Wouters heijst Jan Barthelmeeuss Vleeschouwer 4s 8d van arbeijde in sijn mee gedaen 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst Jan Thomass vanwegen Jacob de schipper de somme van 7 £ vls als 

borge voer Maerten Heijndricks Suijpecuijte, verstelt als voeren mits dat hij sijn medeplegers 

voorts soucken mach 

 

- Adriaen Willems nomine Jan Pieters Geerts heijst Pieter Jans Rooshil de somme van 5 gulden van 

schade in haer cruijt bij sijn beesten gedaen. Schepenen wijsen voor recht de partien elck te 

kiesen een goede man om te sien oft sij comen veraccoorderen indien niet verstelt ad primam 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister 33? Ende folio verso ende 

vuijt cracht vanden derden dage. Schepenen condemneren partie inde heijs ende Cornelis heeft 

zijn bewijs gedaen duerdien Jan selver niet compareerde aen sijn roo coe bij protestatie indien 

tselver niet onvrij es voorts te gaene aen ander goet vuijt selven? goet tenden de genachten te 

vercoopen tot des aenleggers behoufte metten costen daertoe houdende. De oncost beloopt 3s 

7gr. 

- Dese voors. koe is getaxeert desen laetsten oktober 1573 (MPS: latere datum) voor de somme 

van 15 karolus guldens ter presentie van schepenen Jacob Sijnskercke, Jan Corneliss Oesthoff, 

Adriaen Willems, Jacob Oliviers en Dierick Jans. 

 

RAZE 3521, 75, fol 31v, 3-10-1573 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Andriess hantvullinge (MPS: een voorlopige bevrediging van een 

eiser hangende het proces, behoudens nader uitspraak) van 5s 9gr van sekere vuijtspraecke 

hem bij ? toegeseijt, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Boudewijn Reijnouts heijst Pieter Pieters Leeuwe de somme van 2 £ 

van ackerschade met sijn 6 calveren in sijn boonen gedaen op de vroone achter Jan Willems, 

verstelt 

 

- Comp. Willem Quirijnsz ende heeft getransporteert ende overgedragen in vrije eijgendom ende 

erfelijk besit Jan Pietersz een huijs int oudt dorp binnen Waerde op ambachtsheeren vroone 

(O. tsHeeren straete, Z. ende W. Nicolaes Corneliss, N. Jan Huijgensz (MPS: Jan Hugos of 

Jan Hubrechts) 6£ 5s 

 

- 5-10-1573: Jan Thomass constitueert Boudewijn Lambrechts 

 



Dach van rechte 10-10-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan Corneliss Oesthoff, 

Dierick Jans, Willem Quirijns 

 

- Pieter Jansz Naijer heijst Maij Vleeck (MPS: Vleicx) over reste van de mangelinge van sijn huijs 

daer Maij in woent hem toe beloeft de somme van 4£ 11s 8d, noch ses daelders van 5s 3d 

tstick Jan Jansz Vleeck gegeven om den dijck mede te maken inde Westveerpolder op ? van 

twee pont. Noch gegeven Cornelis van Antwerpen in coste op den selven dijck 12s 4d 

 Noch gegeven 10s 5d aen den dijcker, noch 7s 6d gegeven eenen dijcker die vuijten dijck 

moeste, noch gegeven Jan Vleeck eenen daelder van 5s 3d als Coppen de clemmer? troude, 

ende voorts blijkende bij alle ander artikelen voer date van dese overgegeven comende tot 

somme van 21£ 4s 5d 12 gr naer vuijtwijsen tregister fol 12. Verstelt. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Boudewijn Reijnouts cum suis heijst Pieter Pieters Leeuwe de 

somme van 2£ van ackerschade in sijn boonen gedaen met sijn calveren, vuijt crachte van 

visitatie van ackerschade, verstelt 

 

- Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse heijst Jan Barthelmeeuss 6£ 7s 7d oft gequeten te werden 

jegens Boudewijn Lambrechts lantmeter van seker lant welcke Jan Barthelmeeuss over heeft 

al waer Quirijn voorpachter aff es, verstelt 

 

RAZE 3521, 76, fol 32, 10-10-1573 

 

- Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse heijst Jan Cornelis Oesthof de somme van 8 gulden over 

drie? jaeren aencomende Franchoijs van Opinien?, over dier jaer 1568, 1569 en 1570 elck jaer 

een derdendeel van acht gulden, verstelt behoulijck dat dese partien sullen bij haer nemen 

Cornelis Jacobs dijckgrave ende Marinus Corneliss Gort ende sien oft die haer const 

accorderen 

 

- Adriaen Willems nomine Tanne (MPS: Anne) Jan Pieters Geerts heijst Pieter Jans Rooshil naer 

vuijtwijsen tregister fol 33? Partie gecondemneert inden heijsch oft soo verre Pieter Jans derf? 

affirmeren de schade bij sijn beesten gedaen min te sijn met sijnen eet volstaen, gereserveert 

sijn actie aen degene die de dam open gedaen hebben. Pieter Jans bewijst sijn partie aen sijn 

camer? van noorden inne tot haeren gebreecke toe (MPS: moeilijk leesbaar!) 

 

- Schuldbekentenis van Pieter Jans Rooshil aen Jonas Jacobs poirter van der Goes 9 karolus guldens 

1574  

 

- Frans Lambrechts heijst Jan Andriess 3£ 11s 7d salvo sal hem corten tselve hij daer op gegeven heeft 

van coste schuere van hem gecocht, verstelt 

 

- Pieter Jans Naeijer heijst Pieter Pieters Leeuwe 7£ 3s aen wijn tsijner huijse gehaelt alsmen de 

affscheijt maecte van sijn suster, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass heijst Quirijn Corneliss, Jacob Gelock en Pieter 

Haesdonck gequeten te sijn elck voor haer aenpart van seker beloofde penningen als borge 

voor Maerten Heijndricks Suijpecuijte, verstelt 

 



- Boudewijn Lambrechts heijst Cornelis Corneliss Maecg nomine Jan Thomass Diericks naer 

vuijtwijsen tregister fol 33. Gewesen partien met den anderen te rekenen mits Jan Thomas 

hebben de wete tot coste van igelijck tot Waerde te comen binnen drie weken naer date van 

desen 

 

- Jan Andriess belooft Jan Cornelis Oesthoff te betaelen voor den eerste dage van rechte oft dat Jan 

Cornelis Oesthof sal hebben sijn bewijs int schoonste van zijn goet 

 

- Schuldbekentenis Pieter van der Linde van lande aen Jonas Jacobs een lijfrente van 1£ tsiaers (MPS: 

moeilijk leesbaar) 

 

RAZE 3521, 77, fol 32v, 19-10-1573:  

 

- Adriaen Piersen de Nacht voor hem selven als voecgt van Pieter Adriaens sijnen onbejaerde soone 

ende Jan Heijnrichsz als getrout hebbende Maijken dochter van Adriaen Piersen voers. hebben 

getransporteert ende overgedragen transporteren en dragen over in eenen vrijen eijgendomme 

ende een erfelijck besit aen Jan Willemsz haeren swager als getrout hebbende Janneken 

Adriaensdr een huijs met eenen backoven met een keete gestaen binnen Waerde (O. den 

Hoogen Meet, Z. den priestorie, W. tsHeerenstraete, N. Jan Andriess) op ambachtsheeren 

vroone belast met drie capoenen tsiaers 38$ gr vls. 

 Op 21-10-1573: is gecompareert voor Willem Quirijns ende Jacob Oliviers ende Jan Cornelis 

Oesthoff Jan Willemsz ende heeft in alder qualiteijt als boven gespecificeert staet weder 

getransporteert tselve huis oven en keete getransporteert aen zijn zwager Jan Heinricks. 

 

- Procuratie van Christoffel Marinuss woonende tot Valckenisse aen Boudewijn Lambrechts  

 

- 22-10-1573: soo heeft begeert Pieter Cours ter kennisse van Jacob Jans Sijnskercke ende Willem 

Quirijns schepenen begeerte gedaen hem gehaelt te werden 50 sacken appelen als hij 

aengenomen heeft, presenterende hem sijnen leges daer aff bedongen oft protesterende jegens 

den selven van alle schaden renten ende interesten die hen daerbij souden mogen geschieden 

ende den selven es dage gemaect op den 24-10 daeraenvolgend (MPS: wat is dit?) 

 

Dach van rechte 24-10-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Dierick 

Jans, Pauwels Diericks 

 

- Pieter Meeusz nomine tsterffhuijs van Jacob Gelock heijst Logierken de weduwe van Poppe Thone 

12$ 12s 10d van coop van terwe ende 2s tsdaecgs soo dickmael hij recht sal moeten plegen, 

verstelt 

 

- Frans Lambrechts heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister folio verso van sijn reste? schoonen?, 

verstelt mits partien sullen met den anderen rekenen 

 

RAZE 3521, 78, fol 33, 24-10-1573 

 

- Hugo Engels Leijs (MPS: Hubrecht Engels Leijss) heijst Leenaert Doppegieter de somme van 3£? en 

2s aen graijn tot? Meeus Visschers gehaelt waerop ontfangen 4s 7gr van arbeijt inde acker 

gedaen welck hij heeft doen ontbieden, verstelt 

 



- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass heijst Pieter Haesdonck gequeten te sijn voor hem ende 

Jacob Geluck van sekere borchtochte waer hij bij beswaert es, verstelt 

 

- Ter kennisse van schepenen vercocht bij Pieter Barthelmeeuss ende Erasmus Pieters vuijt crachte van 

een gewillige condemnatie ende pandt metter minnen haer over gegeven op volstaend recht bij 

Cornelis Vermeijen volgende tbescheijt daervan haer in handen gegeven, een stuck lants 

gelegen inde Grootenpolder op d’Oude Stee groot ontrent 2 gemet luttel min of meer 

onbegrepen de juiste maten van Oosten inne tot de hoffstede toe daer de oven plach te staen 

ende voorts van Waerde innen tot de vroondijck toe met een wegelinck breet 18 voeten, tot 

des vercoopers gebreke toe, salvo es voorwaerde soo wije dit landt coopt besaijt met terwe sal 

de pacht ontfangen van der genen diet ontloonen sal, naer pachtinge die bij ge? sijn te weten 

een buerlijcke pacht, est bij dien dat dit selve lant de cooper ontaenboort werden sal de cooper 

gelden 10 stuvers van de gemete ten gelage ende hebben voer elcken halven gulden de somme 

van 5s met sijnen gotspenninck. Ende es cooper gebleven bij vuijtroepen alleene eijgenaer 

Pieter Barthelmeeuss voor de somme van 6£ vls elcken gemet ende sal hem affgemeten 

werden als voors. es tot sijnen gebreke toe met sijnen ? 

 

- Op conditien voors. es vercocht ter instantie van Thomas Jacobs ende Cornelis Jacobs Clicker mede 

achtervolgens haer bescheijt daervan sijnde ende haer in handen gegeven een stuck lants 

onbesaijt groot 3 gemeten preter 50 roe gelegen in Bals Hals (O. Boudewijn Lambrechts, S. 

Pieter Pieters Leeuwe, W. ende N. den heerenwech) ende es cooper van dese erve gebleven 

Marinus Corneliss Gort voor 6£ en 10s tgemet. 

-  Noch vercocht tot voldoeninge van de voors. partien op conditie voors. een stuck lants gelegen 

aen de Oude Stede groot ontrent 400 roe (O. erffgenamen van Balthasar Vilaijns, S. heer 

Clement, W. de vroondijck, N. de hofstede de Oude Stee) ende es cooper gebleven van dit lant 

Cornelis Jacobs Boudewijns voor de somme van 31,5 gulden tgemet 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom 3£ vls naer vuijtwijsen 

tregister folio 20 ende naer vuijtwijsen de obligatie, verstelt  

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Jan Barthelmeeuss Jonas te comen betaelen ofte 

te comen hooren ende sien procederen tot executie, verstelt 

 

RAZE 3521, 79, fol 33v, 24-10-1573 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Stoffel Jacobs de somme van 5£ vls van 

verschenen rent en ypoteque van de selve lijffrente, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs heijst Laureijs Thomass vanwegen Pieter Cours naer 

vuijtwijsen de begeerte daervan gedaen hem gelevert te werden vuijt Eversdijck 50 sacken 

appelen binnen Weerde 

 

- Adriaen Willems nomine Andries Jacobs tot Cloetinge heijst Lodewijck Jacobs de somme van 5 £ 

vls per obligatie. Bij willecuere van partien verstelt. 

 

- Adriaen Willems nomine Marinus Beelboom 4 £ ende 5 gr van berekende penningen, verstelt 

 



- Boudewijn Lambrechts nomine Aecgte Jansdr tot Cruijningen heijst Jan Wouters naer vuijtwijsen 

tregister fol 35?. Gecondemneert partie inden heijsch ende bewesen bij den overloper eenen 

halven stuver die hem den aenlegger geschonken heeft om voort te procederen aen sijn ander 

goet tot des aenleggers gebreecke toe 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jan de Naeijer Maeij Vleecks, ut patet fol 35?. Gewesen op de 

volle banck mits dat van de partien sullen comen bij haeren procureurs ter vierschare te 

comen, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jan de Naeijer Pieter Pieters Leeuwe. Verstelt 

 

- Comp. Pauwels Jacobs Vleeck ende heeft getransporteert Pieter Cours een huijs staend op den 

ambachtsheeren vroone binnen Waerde int out dorp (O. gemeene erfgenamen van Mijne 

Engels (MPS: Jacomijna Engelsdr), S. Heerenwech, W. Nicolaes Corneliss Kaetser (MPS: 

Ketser), N. Pieter Jacobs Stoffs) ende es dese vroone vrij ende es dit huijs vercocht voor 2£ 

vls. Actum present Jan Corneliss Oesthoff, Jacob Oliviers ende Pauwels Diericks 

 

- 27-10-1573: Arrest gedaen aen sekere penningen aencomende Wouter Bavo rustende onder Marinus 

Beelboom ter instantie ende versoucke van Jan Thomass Diericks woonende tot Saeftinge 

ende deselve es de wete gedaen de voors. penningen hem? Niet te geven op pene van 

arrestbraecke ten waere Jan Thomass betaelt. Ende daer es dach van rechte toe beteeckent op 

de laetste octobris. Actum present Pauwels Diericks, Jan Cornelis Oesthoff ende Willem 

Quirijns schepenen. 

 

Dach van rechte 31-10-1573. Present schepenen Adriaen Willems, Willem Quirijns, Jacob Oliviers, 

Dierick Jans, Jan Corneliss Oesthoff, Jacob Jans Sijnskercke 

 

RAZE 3521, 80, fol 34, 31-10-1573 

 

- Danckaert Danckaerts heijst Stoffel Jacobs de somme van ?£ vls over twee verschenen paeijen 

achtervolchens eenen schepenbrieff, verstelt 

 

- Pauwels Vleeck heijst Maij Vleeck naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Frans Lambrechts heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Leijn Andriess 7s 6gr van verteerde costen 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Laureijs Thomass naer vuijtwijsen tregister 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Thomas Marinuss 1 £ naer vuijtwijsen obligatie, 

verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Jans de Naeijer heijst Pieter Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen 

tregister, verstelt mits dat elck een goede man nemen om te sien oft sij partien connen 

accorderen. Sijnde daertoe Pauwels Diericks ende Cornelis Jacobs Boudewijns 

 



- Christoffel Marinuss heijst Pauwels Diericks 50 viertelen terwe quarter troij leveringe van dien 

gecocht voor 8 s de viertel oft 50 gulden, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Reijnouts heijst Pieter Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen tregister 

fol 35, verstelt dat elck een goede man nemen om te sien oft sij partien connen accorderen. 

Pieter Leeuwe heeft gecosen Pauwels Diericks ende actor heeft gecosen Jan Corneliss 

Oesthoff. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass Diericks heijst vuijt cracht van arreste van sekere 

penningen gedaen rustende onder Marinus Abeelboom tot voldoeninge van seker meerder 

schult hem aencomende, verstelt 

 

- Hugo Engel Leijs heijst Leenaert Doppengieter naer vuijtwijsen tregister fol 37, verstelt duer 

accorderen van partien 

 

- Geopenbaert sijnde seker instrument ofte testament reciproc gemaeckt tussen Cornelis Cornelis 

wagemaecker ende Petronella Adriaensdr (MPS: Pieternella Adriaensdr) wijff ende man, 

langstlevende erft, gemaeckt door Jan Mattheus Westdorp notarius 19-8-1561 woenachtich 

aende westsijde van der mert binnen der stede van der Goes 

 

RAZE 3521, 81, fol 34v, 2-11-1573:  

 

- Is gecompareert de gemeene erffgenamen van Adriaen Jans Brabander te weten Jan Willems ende 

Jan Adriaens ende hebben getransporteert aen Jan Barthelmeeuss de quantiteijt van een 

quarter preter 9 ½ roe lants gelegen inde Dooldijck (O. Gommer van Muers, Z. den 

Heerewech, W. Jacob den decker, N. Cornelis Jacobs Boudewijns) 1$ 3s 3d den hoop 

 

Dach van rechte 16-11-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Jan Corneliss Oesthoff, 

coman Adriaen Willems, Willem Quirijns ende Pauwels Diericks 

 

- Hugo Engels Leijs heijst Leenaert Doppegieter naer vuijtwijsen tregister fol 37, maer staet vuijt 

seven stuvers die Leenaert ten huijse van Bastiaen inde Swaene (MPS: Sebastiaen Jacobs) ten 

besten gegeven heeft referende hem voorts totten 15 gemeten naer seggen van Leenaert voors. 

om dies wille hij tselve Leenaert niet en begeert te meten? comen. Ergo dese voors. heijsen ter 

somme van 2£ 17s 3gr. Naer alligatie van beijde partien condemneren schepenen partie inde 

voors. heijs ende Hugo heeft opgeleijt trecht van de vierschare ende heeft zijn bewijs gedaen 

aen een stuck lants gelegen Moolhouck bij de molen (O. W. ende N. Leenaert voors., S. de 

heeren Moolwech), om tselve lant bij schepenen geschat te werden binnen de genachten tot 

des aenleggers gebreecke toe ende es getaxeert de oncost met de 2 weten ende de costen inde 

vierschare 1£ 2s 4gr.  

 

- Jan Cornelis Oesthoff compareert als procuratie hebbende van gemeijne erffgenamen van wijlen S M 

Augusteijn Snellincx soo welcken binnen? de kennisse onder schepenen datter gedaen waeren 

drie sondaegse geboden onvervallen aen de anderen van wege te leveren een huijs staende op 

Crabbendijcke op tsHeeren vroone aen den persoon van Heer Laureijs Rijcx tollenaer binnen 

Antwerpen over den soensche tol (of seeusche?). Schepenen wijsen voer recht ende verstellen 

dese vierschare naer de 23ste november om bij heer Laureijs Rijcx verweerder eenen procureur 

van Antwerpen? te senden duerdien de schepenen, oft Marinus Gort de procuratie niet en 



begeren te accepteren om redenen wille ende dat partien alsdan sullen compareren elck met 

zijn ? gelijck sij begeren die sake te definieren (MPS: daarna volgen drie regels die 

doorgehaald zijn). 

 

- Aengaende de sake als nu dienende om de weduwe te brengen onder haer voocht wert verstelt tot 

compste van de voocht Gandolf Adriaens  

 

RAZE 3521, 82, fol 35, 27?-11-1573 

 

Dach van rechte 17?-11-1573, present schepenen coman Adriaen Willems, Willem Quirijns, Jacob 

Oliviers, Jacob Jans Sijnskercke, Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Danckaert Danckaerts heijst Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Danckaert Danckaerts heijst Pieter Michiels 3 £ oft dat de selven hem wijsen sal twee houcken? aen 

lants om een huijs te timmeren soo lange ? int leven sijn soude, verstelt 

 

- Danckaert Danckaerts heijst Jacob Jacobs Clemmer 2 £ 10s over drie diversche terminen van een 

schepenen brief als verschenen 1571, 1572 elcke reijse 10 gulden ende meije 1573 10s, 

verstelt 

 

- Remigius molenaer heijst Lodewijck Jacobs de somme van 2 sacken terwe oft 1£ vls van mouwen, 

verstelt 

 

- Remigius molenaer heijst Boudewijn op Gommaers stee 2 sacken terwe, 1£ vls, verstelt 

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Logierken de wedue van Poppe Anthonies naer vuijtwijsen tregister fol 

36. Schepenen wijsen voor recht als dat Logierken sal gaen reeckenen met Cornelis Jacobs 

Clicker binnen den eersten dach van rechte dat mogelijck es indien niet ? werden om 

geliquideerde schult te maken van dese heijs 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst als heere duerdien de eijgenaer niet present en was met alle 

solemniteijten van rechte tot eenen leveringe dienende gelevert Pieter Barthelmeeuss een stuck 

lant gelegen opt d’Oude Stee vuijtwijsen tregister fol 37 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass Diericks heijst Marinus Beelboom seker penningen 

onder hem gearresteert aencomende Wouter Bavo naer vuijtwijsen tregister fol 35. Partie 

gecondemneert op te leggen soo veel penningen als hij bij eede verclaeren sal onder hem te 

sijn ten tijde alst arrest gedaen wert 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Pieter Cours heijst Thomas Marinuss naer vuijtwijsen fol 35, verstelt 

midts dat partien sullen elck nemen eenen goede man om te sien oft sij connen veraccorderen. 

De aenlegger heeft gecosen Pauwels Diericks, de verweerder Dierick Jans 

 

- Boudewijn Lambrechts heijst nomine Jonas Jacobs tijckmaecker Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen 

tregister fol 37?, verstelt 

 



- Boudewijn Lambrechts heijst nomine Pieter Carrion Michiel de Vriese de somme van 9 guldens? en 

10 stuvers van stort lant van Jan d’Ayala? gehuert, verstelt 

 

RAZE 3521, 83, fol 35v, 17-11-1573  

 

- Soo heeft Boudewijn Lambrechts wonende te Cleeskercke als procuratie hebbende van Boudewijn 

Lambrechts lantmeter woonende te Goes met alle solemniteijten van rechte tot eenre leveringe 

dienende gelevert aen Jacob Jans Sijnskercke een stuck lants gelegen binnen Waarde inden 

Westveerpolder (O. ende N. Jacob Jans Sijnskercke voors, S. Heerenwech, W. de 

waterganck), groot ontrent anderhalf gemeten voor 10£ vls de hoop 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Stoffel Marinuss heijst Pauwels Diericks naer vuijtwijsen tregister 

fol 38, verstelt elck eenen goede man te nemen om te sien oft sij consten accorderen. Stoffel 

kiest Marinus Gort ende Pauwels kiest Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Comp. Cornelis Jacobs Clicker ende Thomas Jacobs ende hebben met allen solemniteijten van rechte 

tot eene leveringe dienende gelevert Marinus Corneliss Gort een stuck lants naer vuijtwijsen 

tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt 

- de voors. vercoopers met alle solemniteijten van rechte als vooren gelevert Cornelis Jacobs 

Boudewijns een stuck lants naer vuijtwijsen tregister fol 37, vrij goet om vrij gelt 

 

- Comp. Cornelis Jans Poppe ende heeft geconstitueert ende in sijn stede gestelt Willem Quirijns etc. 

 

- Pieter Jans de Naeijer heijst Maij Vleeck cum suis naer vuijtwijsen tregister fol 35, verstelt 

 

Dach van rechte 18-11-1573, present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Pauwels Diericks, Jacob 

Oliviers, Adriaen Willems 

 

- Maerten Michiels comp. voor de vierschare als geintimeert (MPS: ontboden) sijnde jegens Danckaert 

Danckaerts ende begeert ontslagen te zijn vanden heijs op hem gedaen aengesien zijn partie 

niet en compareerde ende zijn heijs doot, verstelt tot onderganck van de sonne. Indien 

Danckaert niet en compt als voors. es den verweerder ontslagen van de instantie. In de 

kantlijn: Maerten Michiels geeft procuratie aen Boudewijn Lambrechts. 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jonas Jacobs Tijckman heijst Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen 

tregister, verstelt midts conditie dat elck sal nemen twee goede mannen om te sien oft zij 

connen accorderen. 

 

- Adriaen Cornelissen Braengen heijst Pieter Cours 11 gulden ende een maten appelen oft 7 stuvers 

daervoor. 

 

- Pieter Jans de Naeijer met David Jans sijnen procureur heijst Maij Vleeck cum suis achtervolchens 

tregister fol 35. Schepenen wijsen voor recht als dat Maij Vleeck sal gaen aen de heijlichen 

ende sweren dat sij Jan Vleeck haeren man heeft horen zeggen inde kerstdagen voor sijn doot 

(MPS: in de kantlijn: ? bij dien dag hij van de Westveerdijck niet? gearbeit wert soo en soude 

Pieter Jans hem ? 6£ niet betalen) vuijtstekende al ? dat haer dunct goet ende recht te zijn ende 

dat Pieter Jans bijleggen sal al zijn behulp welck hij can gecrijgen tsij bij geschrifte ofte 



levende ghetuijgen voor de voors. eet, den welcken eet bij bringen van beijde partien es 

gedelaijeert tot den eersten dach van rechte  

 

RAZE 3521, 2W1, fol 36, 18-11-1573 (MPS: 2W1 = eerste foto uit RAZE 3521,2)  

 

- Willem Quirijns nomine Cornelis Jans Poppe heijst Cornelis Vermeijen 6£ 16s 4gr over reste van 

terwe? ende gerste hem ende Jan van Leijen ten dancke gelevert achtervolchens sekere 

obligatie daervan sijnde, verstelt 

 

- 26-11-1573 es gecompareert den eersamen persoen Gandolf Adriaens als daertoe versocht sijnde van 

Petronella Adriaensdr weduwe wijlen Cornelis Cornelissen Wagemaker ende heeft 

aengenomen de voochdie ende administrate van alle alsulcken goeden als de wedue 

voernoemt gebleven ende achtergelaten sijn bij den doot ende overlijden van haeren 

voerseijden man haer toegemaeckt bij instrumente reciproque gemaeckt breeder blijkende bij 

den tenoer ende inhouden vandien de welcke administratie den voors Gandolf aengenomen 

heeft te berechten ende te bedienen op sijne gerechtigde manne waerheijt in de plaetse van 

eede als sijn eijgen goet ende es den selven bij vonnisse van Schepenen inde voerseide 

voecgdie gewesen om deselve goeden te administreren 

 

- 28-11-1573 Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijn erffgenaemen van wijlen Augustijn Snellincx 

comparerende voor de vierschare begeert wech te leveren een huijs staende op Crabbendijcke. 

Naer allegatien van partien wijsen schepenen voor recht, verstellen desen dach van rechte 14 

dagen als wesende de 12de decembris om binnen middelen tijde bij mr Pieters Diericks te 

wijsen aen den ontfanger voors. ? ende te vernemen van der refutie van den bisschop van den 

Brugge als prelaet van der Doest op de missive bij den voors. ontfanger hem gepresenteert 

geschreven bij den handt van Boudewijn Lambrechts als secretarius van Waerde ende dat 

Francoijs Boots oft zijn gesubstitueerde bescheijt bij bringen sal van den stadhouder vant 

verbot gedaen ten versoucke van den voors. ontfanger met sijnen complicen. Actum present 

schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Willem Quirijns ende Dierick Jans 

- In de kantlijn: ten welcken tijde comparerende Francois Boots met procuratie van de heer 

Laureijs Rijcx ? als dat hij vuijt de naeme van sijnen meester al ? voor rechte gecompareert es 

te welcke tijde hem voer ? was als dat de prelaat van der Doest bij den stadhouder hadde doen 

beletten de leveringe sulcx dat sij hier expeditie en soude vercrijgen, sustinerende dat den 

prelaet begeert sijn belet te volgen en te arresteren thuijs voors. mits betaelt de costen ? loon 

waer jegens ? mr Pieter Diericks, sustinerende als ? eerst ende alvorens voor tadvijs van 

mijnheer de bisschop van Brugge ? 

- ten selven dage heeft Franchoijs Boots oft sijnen gesubstitueerde geprotesteert ende protesteert 

mits desen expresselijk tegens de prelaet van der Doest vanwege heer Laureijs Rijcx sijnen 

meester van alle costen schade ende interesten bij hem ten oorsake van desen geleden nu 

lijdende ende noch te lijden om in tijde ende wijle sijn actie te intenteren soo hem goet en 

recht duncken sal. Actum present als vooren. 

 

- 27-11-1573: Jacob Oliviers levering van land aen Jan Barthelmeeuss gelegen in den Doeldijck voor 

5£ 6s 8gr (O. Jan Barthelmeeuss, Z. Heerenwech, W. Pieter Jacobs Stoffels, N. Cornelis 

Jacobs Boudewijn) 

 

RAZE 3521, 2W2, fol 36v, 12-11-1573 

 



Dach van rechte 12-11-1573, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Adriaen 

Willems, Willem Quirijns, Dierick Jans, Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Willem Quirijns nomine Cornelis Jans Poppe heijst Cornelis Vermeijen 8£ tregister folio verso, 

verstelt 

 

- Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem Quirijns naer vuijtwijsen tregister fol 29, 

verstelt tot compste van Adriaen Nicolaess ofte tot Lichtmisse toe alle dage open heeft? om te 

sien of men eenich licht sal connen vinden van de waerheijt 

 

- Willem Quirijns heijst Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister fol 30, verstelt als voren duerdien 

de sake ? 

 

- Hugo Engels Leijs heeft doen ontbien de gemeen schepenen ofter eeniche penningen gecomen 

waeren onder schepenen tot sijnen behouve van Leenaert Doppegieter oft hij sal hebben 

aensettinge ende eijgendom aen sake erve bij hem b? naer vuijtwijsen folio 35 ende de 

schepenen gevraecgt sijnde hebben gemeenlijcken gekent geen gelt van voors. Leenaert 

ontfangen te hebben ende wijsen Hugo voors. tselve goet te vercoopen als sijnde vrije eijgen 

goet van westen inne tot sijnen gebreecke toe salvo indient ontaenboort wert sal hebben 1 s 

van elck gemet ende es cooper gebleven Marinus Corneliss Gort voor 5£ tgemet 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Cornelis Vermeijen heeft met drie sondachse geboden ende vuijt alle 

solemnijteijten van rechte die ? oft dijck steeckende ? Pieter Pieters Leeuwe cooper van de 

voors. vroone tot den ? van de Oude Stee toe affstekende de heerenwech daer ? loopende breet 

17 voeten (O. Cornelis Vermeijen streckende naer sijn stede toe, S. ende W. Heerenwech, N. 

Pieter Pieters Leeuwe) ende es dese erfve gegeven voor 7 guldens tgemet tenden de ? tenden 

de gelde ? 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Jan Thomass Diericks heijst Marinus Beelboom te comen 

volbrengen zeker vonnis gewesen den 9de november fol 39, verstelt 

 

- Pieter Corneliss van Schuijlen comparerende voor de vierschare heeft gepresenteert te leveren vuijt 

den naem van Jan Jooss zijn stiefvader aen Cornelis Jacobs een stuck lants hem vercocht ende 

duerdien partie niet en compareerde, de vierschare continueert tot de eerste rechtdach naer de 

vacantie van Kerstdach 

 

- De dach van rechte tusschen de weesen ofte erfgenamen van Augustijn Snellincks ende Laureijs 

Rijcx in forme als die bedongen es vercontinueert tot maendage 14 december soo cractich 

ende machtich als hij ten desen dage soude mogen sijn om de behulp ende verheising? van de 

brieven gesonden van den bisschop van Brugge aen Dominicus Jans (MPS: deze man wordt 

ook vernoemd in het testament van Geert Jans backer van Schuijlen in RAZE 2040) deser ? 

 

- Adriaen Jans Loijs heijst Jan Thomass affrekeninge van de heij? fol 34? de somme van 3 £ 10 

stuvers ?, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W3, fol 37, 11-12-1573  

 



- Op huijden den 11-12-1573 comp. Boudewijn Lambrechts vuijt de naem van Cornelis Vermeijen 

ende heeft met 3 sondachse geboden d’een aen den anderen gedaen onvervallen ende voorts 

alle solemnijteijten van rechte tot leveringe dienende, gelevert aen Hugo Jans Block woonende 

in de Lieve Vrouwenpolder een stuck lants gelegen binnen Waerde in den ? groot ontrent (O. 

ende N. Hans Reijnouts, S. Pauwels Diericks, W. Anthonij Poppens dijck) ende dese erve is 

gegeven voor 8£ 5s de hoop. 

 

- 11–12-1573 Franchoijs Boots proc. hebbend van Cornelis Jans? (MPS: zie onderin deze akte) van 

Eversdijck heeft gelevert aen Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke als commissie ende 

procuratie hebbend van Heer Laureijs Rijcx van Loo, Heere van Smalkalden? (Smal....) ende 

collecteur over den Seeusche toll binnen Antwerpen, een stuck lants binnen Waerden inden 

Boeterdijck 11 gemet 8 roeden (O. Adriaen Schilden, Z. tsHeeren wech, W. Willem Pauwels, 

N. tsHeeren wech), noch een stuck 3 gem preter een quartier (O. ende S. Willem Pauwels, W. 

Barthelmeeus Willouts, N. Heerenwech) (MPS: deze gemercken zijn wel doorgestreept), noch 

een stuck gelegen inde selve houck 2 gemet en in Kerckhouck 2 gemet 32r (O. Quirijn 

Adriaens met Pieter Naijer, Z. Balt? erffgenamen, W, de selve, N. Heerenwech) als welcke de 

heer Laureijs Rijcx van Loo van de voorn. Cornelis Jans? gecocht heeft geinundeert liggende 

ende heeft tselve vuijten souten see weder bedijct. 

 

- Datum als voren, Boudewijn Lambrechtsen lantmeter wonend te Goes heeft gelevert aen Adriaen 

Jansz Loijs een stuck lants inden Suijtpolder 7 quarter (O. Boudewijn voors cum suis, Z. en 

W. Barthelmeeus Willouts, N. Plattendijck) 

 

- 19-12-1573: Jan Cornelis Oesthoff nomine de gemeijne erffgenamen van wijlen Augusteijn 

Snellincx heijsch gemaect ut patet fol 38. Naer allegatien van partien soo wijsen voor recht de 

levering cours ende ganck te hebben achtervolgens coop tusschen de erfgenamen van 

Augusteijn Snellincx ende Laureijs Rijcx ten waere dat heer Laureijs oft sijnen 

gesubstitueerde conde daer blijven naer de costuijme van den lande rechtelijck van tverbot aen 

de voors. huijsinge gedaen, ende naer allegatien van de verweerder als te weten indien 

tblijcken geschien mach binnen de dorpe sal geschien binnen de eerste dach van rechte, indien 

buijten de dorpe binnen de tweede dach van rechte ende indien buijten den lande oft 

Antwerpen? binnen de derde dach van rechte ende Frans (MPS: Frans Lambrechts de 

secretaris? of Frans Boots?) oft sijnen gesubstitueerde neemt de toon aen, per salvo indien 

hem de geprecipeerden? tijt ? (MPS laatste regel niet leesbaar) 

 

RAZE 3521, 2W4, fol 37v, 7-1-1574 (MPS: stilo hollandiae 1573?)  

 

- Cornelis Diericks geeft procuratie ad lites de geheele wet als nu ter tijt sijnde om van sijnentwegen 

ten eijnde te winnen hier in rechte ende elders daert van doene sijn mach ende te doene dat een 

procureur schuldich es te doen van populi substituendi belovende opt verbant van sijn goed ? 

ende van waerden te houden wes bij haer gedaen wert opt verbant van allen sijn goet ende 

belooft sij procureur te werden ende nu bijsonder tegens Jan Barthelmeeuss hem heijschende 

10£ 7s  

 

- Op huijden desen 7de januari 1573 (MPS: stilo Hollandiae naer Paeschen) compareerde voor Jan 

Corneliss Oesthoff ende Jacob Oliviers schepenen Cornelis Vermeijen ende bekende wel ende 

deuchdelijk vercocht ende voldaen te sijn van Anna Pietersdr Geertsdr vanwege negen 

penningen vls die de voors. Cornelis Vermeijen van Tanne voors. quam op eenen brieff ende 



voorts van alle saken ende schulden die sij comparanten d’een anderen schuldich soude mogen 

geweest hebben egeene vuijtgestoken tot dese dage toe 

 

Dach van rechte 31-1-1574, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Adriaen Willems, Dierick Jans, 

Jan Cornelis Oesthoff, Jacob Oliviers 

 

- Jan Jooss heest Willem Quirijns 1£ 11s 4gr van geleverde terwe die Willem Jan schuldich was te 

leveren tersake jaer? 1569, verstelt ad primam mits hebbende een wete 

 

- Jan Jooss heijst Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen tregister fol 33. Schepenen wijsen alsoo 

Marinus declineert van dese vierschare als dat Marinus sal hier te rechte staen ten sij hij bij 

leijt bij wat middelen hij sijn declinatie fondeert, verstelt op de volle bancke tot den eerste 

dage van rechte van den derden dage 

 

- Jan Jooss heijst Marinus Beelboom naer vuijtwijsen tregister fol 33, verstelt als vooren 

 

- Jan Jooss met alle solemnijteijten van rechte tot eene leveringe diene, heeft gelevert aen Cornelis 

Engels een stuck lants gelegen binnen Waerde inden Westveerpolder (O. Cornelis Engels, Z. 

den zeedijck, W. den Westveerdijck ende Heeren wech, N. den Heerenwech) 29 viertelen 

gerste somergoet van Cornelis? gewas?, etc. 

 

RAZE 3521, 2W5, 38, 29-3-1574 

 

Dach van rechte 29-3-1574, present schepenen Adriaen Willems, Willem Quirijns, Dierick Jans, Jan 

Corneliss Oesthoff, Jacob Oliviers, Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks 

 

- Andries Adriaens Sweem heijst Jan Jacobs Stoffs ende Quirijnken sijne huijsvrouwe ende Adriaen 

voor de Stock rechte kennisse der waerheijt van tgene hen kennelijck soude mogen sijn van 

der saken hangende inden heijsch tusschen hem Sweem ende Gabriel Doppegieter cum suis ut 

patet fol 42 en fol 45, op welcken heijs bij schepenen geexamineert sijnde Jan Jacobs out 52 

jaer oft daerontrent kent ende attesteert waerachtich te sijn ende hem wel kennelijck ende te 

voren te staen als dat ontrent Sint Jan anno 1573 hij gecomen is ofte geweest es inde polder 

met Gabriel voors. Boudewijn Reijnouts ende Adriaen voor de Stock ontrent de huijse nu 

toebehorende Engel Moeseroen alwaer de voorn. Doppegieter besteet heeft Adriaen voor den 

Stock seker quantiteijt van lande ende erve gelegen inde Moolhouck voor de somme van 4s 

tgemet onder welcke voorwaerden gegaen sijn als dat Doppegieter tot voor de Stock geseijt 

heeft hij sullet over? ? waer hij Jan Jacobs geantwoort sijnde dattet alle eens was wijet werck 

deede alst wel gedaen waere, heeft Doppegieters tselver geaccordeert sonder eenich contract 

ofte voorwaerde tusschen hen beijden te maecken van eene weije dan daer woorden aff 

waeren dat voor den Stock wel soude mogen weije nemen over gelt oft sijn swager die hij 

seijde tselve werck aen te willen besteden ende verclaerde oock den selven tselve werck wel 

ende oirbaer gedaen te sijn ende anders en weet den selven attestant niet te deposeren. 

- Quirijnken Jans ontrent 25 jaer bij schepenen als boven geexamineert bekent waerachtich te sijn als 

dat sij gecomen is met Doppegieter voors. ontrent de Waertsche molen ten tijde als Andries 

Sweem in de meet vlas uijt doen?, den welcken als doen vuijtgestoken was ende vlas? ontrent 

den molen voors. waertoe Quirijnken seijde Gabriel dit es de man die ’t werck doet waerop 

Doppegieter geantwoort heeft dit en is de man met dien ick twerck besteet hebbe ende 

Quirijnken hem daerop antwoordende den man sal twerck wel doen als den anderen want tes 



sijn swager, heeft Doppegieter geantwoort tes alle eens wijet wat doet als wel gedaen, ende 

wist anders niet te deposeren 

- Schepenen gehoort hebbende ende gesien de depositien ende partie wel ge?, wijsen voor recht 

Andries Sweem volcomen te sijn in sijnen ? ut patet fol 45 ende condemneren partie inden 

heijs ende partie oft Jan Cornelis Oesthoff haeren procureur heeft bewesen tlant in questie 

gelegen inden Moolhouck van West in van Pieter Pieters Leeuwe ende Marinus Corneliss Gort 

als lant van desen Doppegieter ? om tselve lant aenden genachten te vercoopen ende es 

daertoe de vierschare vercontinueert. Etc. 

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 45 verstelt den tijt van 

ses weken duer begeert van den verweerder ? dat Jan Barthelmeeuss belooft sijnen aenlegger 

te betalen binnen den vollen tijt op volstaende panden. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pauwels Vleeck (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck) oft Heijndrick de 

Naeijer naer vuijtwijsen tregister fol ? (MPS: vorige acte niet gevonden). Verstelt mits dat 

Pauwels bringen sal tusschen dit ende maendachs? bescheijt ofte copie van de brieven die hij 

seijt van de ? 

 

RAZE 3521, 2W6, fol 38v, 29-3-1574 

 

- Willem Quirijns heijst de gemeene schepenen rechte kennisse oft er na sijn 3 sondagsche geboden 

aenden anderen onvervallen ende eenen dach van rechte inde weke om hem selven te brengen 

metten rechte op een huijs staend int oudt dorp binnen Waerde daer eertijts gewoont heeft 

Doen? Pieters ende kennisse gevonden hebben als voors. es, es bij vonnisse van schepenen 

gewesen dat bij den schout een omvrage gedaen soude werden oft er iemant waere die jegens 

oft nu seggen wilde oft Willem Quirijns soude hem bringen opt voors. huijs twelck voldaen 

sijnde ende niemandt gehoort hebbende al aff gebannen die souden tegen oft mede seggen 

wilden ende willen ? voors. ? op gebannen ende aenge? voor sijn vrij eijgen goet behouden 

den aenboorder sijn recht ende ? om een igelijck ende principalijck te voldoen, heeft tselve 

huijs doen vuijtroupen alle ? 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen tregister fol 45 (MPS: niet 

gevonden), verstelt ad primam salvo dat Jan Gorts (MPS: of Jan Geerts? Nee!) sal ? werden 

onder secreet van schepenen tusschen dit ende den eersten rechtedag 

 

- Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister 45 (MPS: niet gevonden), 

verstelt mits dat partien sullen kiesen eene goede man om te sien oft sij connen veraccorderen 

ende Willem kiest Cornelis Jacobs Boudewijns (MPS: Boudewijns) ende Pieter Cours kiest 

coman Adriaen Willems 

 

- De schout als heere heijst Willem Jans Langoore ende Pieter Cours vervallen te sijn inde boete van 3 

£ swarte om redenen wille dat sij schepenen vonnis gelastert hebben ende niet vol betaelt als 

met malkanderen te geven reekeninge voor den eerste dach van rechte gebleven ? ? 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine heer Laureijs Rijcx exhiberende sekere attestatien inde vierschare 

gedaen bij Dominicus Jans ende Marinus Corneliss Gort concludeert tot sententie? van 

schepenen metter ? depositie. Naer allegatien van beijder partien wijsen schepenen voor recht 

ende ontslaen heer Laureijs Rijcx vanden coop vanden huijse ende dat kinderen Snellincx 



soucken sullen den bisschop van Brugge als prelaet van der Doest aengesien hij tbelet ofte 

verbot bij sijnen dienaer heeft doen doen, waerbij de voors. kinderen oft erfgenamen niet en 

hebben connen comen tot haer leveringe 

 

Dach van rechte 7-4-1574 voer Paeschen present de volle banck 

 

- ten date voors. vercocht bij Willem Quirijns oft tot zijnen instantie vuijt den naem als hij 

geprocedeert heeft vanwegen Cornelis Jans Poppe een stuck lants bij hem rechtelijck 

affgegaen ut patet fol 44 (MPS: niet te vinden!) waer ende es den palmslach (MPS: slag met 

de vlakke hand; ook wel coopslach genoemd: handslag waarmee de koop wordt bekrachtigd) 

gegeven bij den schout aen den persoon van Jacob Oliviers ende Jan Cornelis Oesthoff voor 

de somme van 35 gulden preter 10 gr gereet gelt, ? tot Willems gebreecke toe 

 

- op huijden desen als voors es, soo heeft Willem Quirijns met drie sondachse geboden ter cause van 

dien gedaen aen den anderen onvervallen aen den anderen onbeclacht ende voorts met alle 

solemniteijten van rechte die tot eene leveringe behoort te geschieden, gelevert een stuck lants 

als hij aff gegaen heeft metten rechte tot sijnen gebreecke toe naer vuijtwijsen tregister fol 44 

eenen Jacob Oliviers ende Jan Cornelis Oesthoff sijnen coopers bij de gemeten voer 34 gulden 

ende 50 stuvers gelegen binnen Waerde in P? (MPS: Peulken?) (O. weesen Pieter Jans 

Rooshil, S. erfgenamen van Balthasar Vilaijn, W. Cornelis Vermeijen, N. Heerenwech) 

 

RAZE 3521, 2W7, fol 39, 7-4-1574 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen tregister fol fol 45 en 46. 

Schepenen blijven hiervoor gewesen vonnis, ? daer naer gehoort hebbende de depositie van 

Jan Gorts aengaende 10s van stroo. Partie gecondempneert in 8s ende inde ? 

 

- De schout als heer heijst Pieter Jans Rooshil de boete van alsoo veel schepenen metten schout inden 

banck sitten daer hij seer insolent voor de vierschare gecomen is. Naer allegatie van beijde 

partien wijsen schepenen voor recht ende condemneren Pieter Jans in 5s te gelden den schout 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ naer vuijtwijsen tregister fol 44. Schepenen 

wijsen voor recht als dat Marinus Pieter Jans te rechte coopen sal met een nieuwe 

schrijfpenninck 

 

- Marinus Gort heijst Pauwels Vleeck (MPS: Pauwels Jacobs Vleeck) naer vuijtwijsen tregister fol 4?, 

gesien hebbende schepenen de antwoorde schriftelijck overgesonden ende geopenbaert bij 

Pauwels voors, wijsen voor recht ende verstellen desen dach van rechte tot den tweeden dach 

van rechte diemen met schepenen houden sal, per salvo dat over senden sal tot Bergen extract 

vuijt desen register bij schepenen bevesticht ofte besegelt ende datter antwoorden weder aen 

schepenen overgesonden sal werden gepasseert voor schepenen van Bergen oft voor notaris 

ende getuijgen om die gesien hebben mach aff gedaen werden naer recht 

 

- Marinus Corneliss Gort doet bewijs vuijt crachte van der sententie gewesen binnen desen aen sijn 

beste coeijen om de selve te rusten onder den heere om tot den dienst? vercoopen tot sijnen 

gebreecke toe, verstelt  

 



- Jan Corneliss Oesthoff nomine Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister 

fol 4? ende heijst 2£ vls van schade bij hem geleden dat hij sijn gerste aen sijn huijs ges? heeft 

waer duer hij zijn gerst verloren heeft. Schepenen wijsen voor rechte ende ontslaen Willem 

Jans van den instantie op hem bij Pieter Cours gedaen, per salvo indien den een de anderen 

begeren te souken sullen tselve doen met eenen nieuwe schrijfpenning duerdien de sake aen ? 

gewesen is ende schepenen vonnis niet voldaen te hebben 

 

- Andries Adriaens Sweem doet ter kennisse van schepenen overteeckenen al alsulcken kennisse van 

zaken als hij heeft dienende ende noch niet geexecuteert tusschen hem ende Gabriel 

Doppegieter cum suis 

 

- Pieter Jans Naeijer doet ter kennisse van schepenen overteekenen alsulcken kennisse te leijden soo 

crachtich ende machtich naer Paeschen als nu 

 

- De schout als heere doet oft begeert overgeteekent te werden als naer Paeschen als nu sijn saken de 

welcke hij in desen register vuijtgestaen heeft. Acte ter kennisse van schepenen als boven 

 

RAZE 3521, 2W8, fol 39v, 7-4-1574 

 

- Op huijden 7-4-1574 voer Paeschen heeft de schout als heere met drie sondachse geboden ende 

voorts met alle solemniteijten van rechte die men tot eene leveringe schuldich te observeren? 

gelevert Marinus Corneliss Gort met Pieter Pieters Leeuwe een perceel van lande gelegen in 

Moolhouck binnen Waerden naer vuijtwijsen tregister fol 40 van westen inne tot haeren 

gebreeke toe (O. en W. Lenaert Doppegieter, S. Heerenwech, Maij Vleeck) welcke lant 

afgegaen is bij Hugo Engel Leijs van Leenaert Doppegieter cum suis. Acte present schepenen 

Pauwels Diericks, Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, Jacob Oliviers. 

 

- Ten voors dage ende presentie es gecompareert Pauwels Diericks ende heeft getransporteert ende 

overgedragen, transporteert ende draagt over mits desen mr Pieter Diericks een huijs staand 

Waarde daer hij nu ter tijt in woont aertvast ende nagelvast in alder manieren als partie tselve 

huijs beseten heeft ( O. Heerenstraete, S. Adriaen Willems, W. de erfgenamen van mr Gillis 

Reijns, N. Pieter Cours) ende heeft den vercooper voors den cooper toegeseijt dit voors. huijs 

te staen op vrij vroone ende is gegeven voor 75£ te betalen  

 

- Vercocht den 26ste april 1574 naer Paeschen seker lant gemeten tenden den goede tenden ? den 

lande affgegaen bij Andries Adriaens Sweem toebehoorende Gabriel Doppegieter cum suis ter 

bode alle ? achtervolgens tregister fol 46 ende es besproken ten gelage 5s 4 gr voor de armen 

1s 5gr voor den rouper 7s ende tprincipael metten rechtelijke oncosten voeren gedaen 

renderende haer ter somme van 3£ 18s 5gr ende 12 mijten, comende ter somme van 4£ 5s 11s 

ende es cooper gebleven Jan Corneliss Oesthoff voer de somme van 21 gulden tgemet ende 

drie stuvers boven alle oncosten gereet gelt 

 

RAZE 3521, 2W9, fol 40, 7-4-1574  

 

- Jan Andriess heijst (MPS: gedeelte van de zin weggevallen) ? veraccordeert als dat partien sullen 

gaen aen den onderwinder (MPS: zaakvoerder, mandataris) persoon van Quirijn Marinuss 

metter obligatie om gelt ende indien Jan Andriess gelt ontfanckt sal Frans daer aff ontfangen 8 

gulden ende indien Jan geen gelt ontfanckt sal Frans geven voor sijn vacatien 1s 7gr 



 

- Willem Quirijns heijst Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister fol 30 ende 40. Vercontinueert  

 

- Adriaen Willems nomine Adriaen Nicolaess heijst Willem Quirijns naer vuiijtwijsen tregister fol 29 

ende 40. Schepenen vercontinueren dese vierschare tot den eerste dage van rechte op de volle 

banck offt tot compste van Adriaen Nicolaess indien hij eer quame om binnen middelen tijde 

onder tsecreet van schepenen te hooren Macharis Willems ende meer ander als den dijckgrave 

Pauwels Diericks ende Jan Domiss om van de waerheijt te vernemen 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine Lambrecht sijnen soon heijst Pieter Cours ende sijn huijsvrouwe de 

somme van 4£ vls van meesteren (MPS: geneeskundig behandelen?) waerop ontfangen van 5 

daelders van 5s 4 gr tstuck. Vercontinueert ende voorts tot des aenleggers vermaen 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Jan Barthelmeeuss 29s 7gr binnen tsgraven schot verschenen 

1568 en 1569 ende noch 15s van coop van een runt, noch 5s 10 gr van verteerde costen, noch 

11s 8gr gegeven in gelde ende noch 3 penningen van seven stuvers. Schepenen wijsen elck 

van dese partien te nemen twee goemannen om te sien oft sij connen veraccorderen indien 

verstelt ad primam. De dijckgrave kiest Willem Quirijns ende Jan Corneliss Oesthoff, Jan 

kiest Pauwels Diericks ende Dierick Jans. 

 In de kantlijn wordt het accoord vermeld 

 

- Jan Barthelmeeuss heijst Cornelis Jacob Boudewijns dijckgrave 4£ van ? aen de duvekeete. 

Schepenen wijsen voor recht ende verstellen  

 

- Adriaen Willems nomine Pieter Cours heijst Willem Jans Langoore 10 carolus guldens van verteerde 

costen. Verstelt  

 

- Frans Lambrechts heijst Jan Andriess 8 gulden van sijn costen, verstelt bij willecuere (MPS: 

toestemming geven) van partien 

 

- Andries Sweems heeft doen ontbien seker lant toebehorend Gabriel Doppegieter cum suis ende es 

daerop heijschend van sijn arbeijt daerop gedaen int eren? de somme van 16 gulden preter 4 gr 

als 3s van elck (ge?)met ende es in breede 6 gulden een half 36 roe?, verstelt 

 

- Pauwels Diericks heijst Jan Barthelmeeuss van kercke pacht 1572 15s 6gr, noch van beloofde 

penningen voer corte Coppe (MPS: corte Jacob) van kerckenpacht 1572 15s 3gr, verstelt 

 

- Gandolf (MPS: Gangdolf) Adriaens heijst Adriaen Willems (MPS: coman Adriaen Willems) van 

pacht 4 £ 8s, verstelt 

 

- Cornelis Diericks heijst Jan Barthelmeeuss de somme van 10s 8gr van dorsen, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W10, fol 40v,  

 

- (MPS: Let op de datum van 30-1-1573, en het lijkt er op dat er anderhalve blad voor gereserveert 

was. En de in de linkermarge vermelde folio teller springt van 40 op 42, heeft hier nog een 

blanco blad tussen gezeten?) Protestatie gedaen bij Pieter Diericks vanwege speciael bevel 

macht hebbend Eerwaerde den bisschop van Brugge als prelaet Doest in Vlaenderen aen die 



van den wethouders Waarden in Zuijtbevelandt op den 30ste januarij voer Paeschen luijdende 

van woorde tot woorde als hiernaer volcht: 

 Alsoo mijn heeren de schout ende schepenen ? niet onbekent hoe anderet hier in rechte hant? 

een ongedecideerde questie tusschen de heer Laureijs Rijcx ofte dies aengaende ende den 

bisschop van Brugge nopende seker overdracht van een huijs staende op Crabbendijcke op de 

gront, heerlijckheijt ende ambachte van den voors. Eerwaarde heer Bisschop van Bruggen 

duerdien bij laste van zijnen Eerwaarde (soe geseijt?) seker interdict gedaen is om het voors. 

huijs niet affbreecken noch oock van sijn ambachte te voeren ende alsoo sijnen Eerwaerde bij 

den gesworen clerck schriftelijke sententie overgesonden is om ten prefixen dage te 

compareren oft in date den 28 november doen compareren eenige gemachtichde in desen voer 

de wet om ’t aenhooren alsulcken heijs ende aenspraecke als op sijnen Eerwaerde gedaen 

soude mogen werden en oock mede te verclaeren sijne redenen van oppositie. Al tot welcken 

dage niet mogelijck heeft geweest voor mijn heere te compareren oft oock ijemande van 

zijnent wege instructie over te senden duerdien datter maer twee dagen tusschen respijt en was 

om van Brugge alhier te comen, sulcx dat wij den voors. dach van rechte met ? noch bij 

contumatie en hebben laten overstrijcken maer ‘t onsen ondancke preciptantelijck ontgaen es 

sulcx dat wij niet te ? en behooren hierinne gecauseert te werden niettegenstaende nochtans 

dies alsoo wij alhier te rechte betrocken sijn ende in defensie behoren te comen ende sijne 

Eerwaarde ter ooren gecomen is hoe als dat dit huijs ende materialen van dien dagelijcx hoe 

langer hoe meer ten ruijne gaan ende sinsterlijck vermindert en gesublateert werden. Alle 

welcke schade te vergoeden voor soo vele alst sijne Eerwaarde ter kennisse van de wethouders 

presenteert ende consenteert, presenteert ende consenteert bij desen alle de onderwinders van 

dien dat men de voors. materialen sal vercoopen op coste van ongelijcke gelijcke soo’t behoort 

om binnen middelen tijt te beraeden wes hierinne naer redenen behoort gedaen te werden, ons 

onderwerpende in aller recht ende billijckheijt ten eijnde niemant hierinne vercort en blijven. 

Oft andersins protesteert mijnheer den bisschop bij desen tegenwoordigen? van alle costen 

schade, ende interesten indiender eenige meer op gedaen sijn ofte noch souden werden Ende 

dit al sonder prejuditie van rechte, ex? ende defensien van de voors. mijn Eerwaarde heer al 

hier te deduceren tijde en wijlen gelijck ende alsoo ’t behoort ende hij te rade ? 

 Actum 30-1-1573 voor Paeschen (MPS: 1574), present de volle bancke 

 

NB. Fol 41 en 41v niet aanwezig. 

 

RAZE 3521, 2W11, fol 42, 5-2-1574 NB. de bladen zijn waarschijnlijk verkeerd ingebonden! 

 

Dach van rechte 5-2-1574 voer Paeschen present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, 

Willem Quirijns en Adriaen Willems 

 

- Jan Jooss heijst Willem Quirijns naer vuijtwijsen tregister fol 47, vercontinueert 

 

- Jan Jooss heijst Marinus Corneliss Gort als vooren, verstelt  

 

- Jan Jooss heijst Marinus Beelboom ut patet fol als voren, verstelt 

 

- Jonas Jacobs heijst Marinus Beelboom naer vuijtwijsen tregister fol 37. Marinus belooft sijn partie te 

geven op volstaende panden 1 £ vls binnen 14 dagen ende de resterende 2 £ Sint Jacob 1574 

Goesche mert wel betaelt ende indien Marinus het 1 £ niet en geeft binnen 14 dagen oft drije 

weken, sullen de 3 £ geheel vervallen zijn (MPS: snap ik niks van!) 



 

- Jonas Jacobs heijst Stoffel Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol ? Schepenen blijven bij de sententie 

gewesen fol 39 als dat partien sullen vergaeren op morgen den 6den Januarij, indien sij niet en 

vergaeren ofte veraccorderen desen dach van rechte vercontinueren tot maendag den 9-1 

(MPS: wat een rare datums? Klopt dit wel?) 

 

- Willem Quirijns heijst Macharis Willems naer vuijtwijsen tregister fol 30 en 40 en 42. Partie 

gecondemneert in heijs ende Willem doet sijn bewijs aen sekere penningen hem Macharis 

comende? van Marinus Corneliss Gort ende voorts aen mobilia de welcke hij heeft ten huijse 

van Maij Vleeck ende voorts aan een ypoteque waervuijt de schult spruijtende is ende de dach 

van rechte es vercontinueert 14 dagen  

 

- Willem Quirijns nomine Cornelis Jans Poppe vuijt crachte van de derden dage Cornelis Vermeijen 

naer vuijtwijsen tregister fol 40, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W13, fol 42v, 5-2-1574 (2W12 opnieuw genomen) 

 

- Andries Sweems? heijst Gabriel Doppegieter naer vuijtwijsen tregister, verstelt ad primam mits 

(MPS: verder onleesbaar) 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijst Pauwels Jacobs Vleeck de somme van 11s 8gr ter 

goede rekeninge van sijnentwegen ende van wege ? 1£ 11s 7gr, verstelt ad primam 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijst Maerten Heijndricks 21s, verstelt 

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave heijst Pieter Jans de Naeijer 3s, verstelt 

 

- Boudewijn Lambrecht nomine filij (MPS: sijn soon) heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister fol 

42, verstelt ad primam dat elck nemen sal twee goede mannen om te sien oft sij connen 

veraccorderen 

 

- Pauwels Diericks heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 42, verstelt 

 

- Adriaen Willems nomine Pieter Cours heijst Willem Jans Langoore naer vuijtwijsen tregister fol 42, 

verstelt mist dat partien sullen metten anderen rekenen 

 

- Aengaende tblijcke? in te bringen tusschen heer Laureijs Rijcx ende de erfgenamen wijlen Augustijn 

Snellincx es vercontinueert tot den tweeden dag van rechte, alle rechtdage open 

 

- De schout als heere heijst Marinus Beelboom duerdien hij aen de vierschare staet? ende zeer 

injurieuze woorden gesproken heeft tot twee oft drie reijsen toe 5s, Soo dickmael als hij sulcx 

gedaen heeft, verstelt tot vermaen van schout mits dat Marinus belooft met den schout te 

overcomen 

 

- De schout als heere heijst Pieter Cours als voren, van dat hij groote ? voor de vierschare gedaen 

heeft, verstelt 

 



- 23-2-1574 Marinus Cornelisz Gort heeft gelevert aen Jacob Jans Stoffels een huijs binnen Waerde int 

dorp op ambachtsheeren vroone (O. ende Z. Heerenstrate, W. Anthonis Reijns oft den ouden 

boomgaert, N. Marinis Schipper) 27$ vls 

 

- 7-1-1574: Comp. Stoffel Jacobs metten eije bekende schuldich te sijn aen Jonas Jacobsz tijckman 

wonende Goes een lijffrente van 1£ tsiaers ende stelt Stoffel voors. tot een speciale ypoteque 

ende onderpandt een stuck lants groot anderhalf gemet 28 roe gelegen in den Grootenpolder 

(O. Lodewijck Jacobs hoffstede, S. de Dooldijck, W. Marinus Corneliss Gort, N. ? Pauwels), 

noch een stuck aan den Dooldijck (O. joncker Jan van Haesdonck, S. ?, W. Gommer van 

Meurs, N. de Dooldijck) 

 

RAZE 3521, 2W14, fol 43, 6-3-1574 

 

- 6-3-1574: (MPS: moeilijk leesbaar) naer gemeijn schrijven compareerde voor de vierschaere 

Anthonij Poppe ende heeft bij den schout een ? doe doen usier gedaen sijn drie sondaecgse 

geboden ende eene dach van rechte daertoe dienende? gelijt om te bringen onder voocht ende 

wedervoochden de achtergelaten weese bij de doot van wijlen Poppe Anthonies bij name 

Leenaert Poppe ende bij den schout een ? gedaen sijn ofter ijemant jegens ofte inde seggen 

woude, oft men soude den voors. wees bringen onder voocht ende wedervoochden als voors. 

Soe es gecompareert Logierken Jansdr met Pieter Barthelmeeuss haeren kerckelijcken voocht 

ende es gewesen inde rechte voochdij van haeren soon voors. de welcke sij terstont 

aengenomen heeft met haeren voocht oft man voors., ende daerenboven es gecompareert 

Anthonij Poppe ende es gewesen inde rechte toesiende voochd als grootvader vanden kinde 

van vaderswege ende bij absentie van Michiel Corneliss de welcken ? den naeste te sijne 

smoederswege wesende een jonckgeselle ofte ? es bij ? van den rechten voocht ende toesiende 

voocht tot sijnder tot sijnder absentie gewesen inde rechte toesiende voochdie van 

smoederswege Jan Cornelis Oesthoff schepen. Ende heeft Logierken voors. als rechte voocht 

haeren eedt gedaen in handen van den officier. Acte als boven, present schepenen Pauwels 

Diericks, Willem Quirijns, Jacob Oliviers ende Jan Cornelis Oesthoff 

- ten selven dage als voors. soe sijn veraccordeert voocht ende wedervoochden boven 

gementioneert ter kennisse ende accoorde van de wet als kennisse ende regard nemende op 

den staet ende inventaris daervan sijnde als dat Logierken Leenaert Poppe haeren soon sal 

houden ende onderhouden van eten drincken cleeden ende reeden te ? ende te leede te gaene 

ende te staene ter schole te houden eenen haer buerkinderen? binnen de prochie woonende 

ende voorts in alder manieren als een moeder haer kint schuldich es ende behoort tot dit selve 

kint bejaert sal sijn, ende sla daervooren blijven in huis ende erve, inboedel vuijtschult ende 

inschult ende in alle achtergelaten goederen bij der doot van Poppe Anthonies gebleven egeen 

uijtge?, ende wanner tkint voors bejaert zal zijn ende alle dagen zullen volcomen sijn als 

voors. es, soos al Logierken haer kint gelden ende geven de somma van 4£ 6s 8gr in gereeden 

geld, ende oft dien ware dat voors. kint te ? ende afflijvich te werden aleer hij bejaert waere 

soos al logierken gehouden sijn in gelde de helft van de voors. penningen een jaer naer de 

afflijvichheijt van haeren soon ende dander helft een jaer daernaer (MPS: wat moet zij 

daarmee doen?, staat er niet!). Actum datum ende presentie als boven. De weduwe stelt als 

ypoteque een stuck lants gelegen in onser Vrouwen polder in ?houck (O. de kerck aldaer, S. 

Erasmus Pieters, W. de kercke wech, N. de Heerenwech) ende noch 1 stuck in de selve 

prochie (O. ?, S. Hugo Andriess, W. Pauwels Diericks, N. ?) 

 

RAZE 3521, 2W15, fol 43v, 18-3-1574 



 

-18-3-1574 Comp. Adriaen Pieters de Nacht ende heeft getransporteert aen Pauwels Vleeck een huijs 

met een keet en een backoven aertvast ende nagelvast binnen Waerde op ambachtsheeren 

vroone (O. den Hoogen Meet, Z. de priesterie, W. Heerenstrate, N. Willem Quirijns) 38£ 

belast met 3 capoenen tsiaers met de priesterie over in pachte voor 3s 7gr tsiaers. Ypoteque dit 

goet ende voorts een stuck lant gelegen aen den Kerckenwech genaemt Gillis Vijts plicht 

ancker (O. Geert Pieters, S. erfgenamen Balthasar Vilaijn, W. Heerenwech, N. Jacob Decker) 

op conditie indien tlant compt te inunderen oft tvoors huijs quame aff gebrant te werden bij 

faijte? van oorloge, sal de cooper ontslaen mits gevende oft betaelen aen vercooper sijn 

verschenen penningen. Actum present schepenen Willem Quirijns ende Jan Cornelis Oesthoff 

 

Dach van rechte 20-3-1574 naer gemeijn schrijven present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Willem 

Quirijns, Jacob Oliviers 

 

- de schout als heere heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister fol 34 gesubmitteert hinc inde hande 

? schepenen binnen de vierschare om binnen dien daer haer vuijtspraeke te doen 

 

- Andries Adriaensz Sweem heist Gabriel Doppegieter met de voocht van de weesen dies aengaende 

naer vuijtwijsen tregister fol 42, verstelt tot de volle bancke ter naesten dage van rechte 

 

- Willem Quirijnsz nomine Cornelis Janss Poppe heist Cornelis Vermeijen fol 40 vuijt cracht van den 

derden dage. Partie gecondemneert inden heijs ende bij vonnisse van schepenen heeft partie 

sijn bewijs gedaen aan een stuck erve gelegen aen Michiels huijs van oosten inne tot sijne 

gebreecke toe 

 

RAZE 3521, 2W16, fol 44, 20-3-1574  

 

- Cornelis Jacobs Boudewijns heijst Pauwels Vleeck de somma van 6s 1gr ? voor hem selven ende van 

wegen watergeld? 1£ 11s 8gr, verstelt ad primam vuijt crachte vanden derden dach 

 

X- Pieter Jans Naeijer vanwegen Maerten Machariss heijst tsterfhuijs van Jan Jans Vleeck van pacht 

1570 22s ende van watergelt gegeven? bij Maerten aen Adriaen Jacobs (MPS: Adriaen Jacobs 

molenaer?) twelck Jan Jans heeft belooft verder te geven 3s 7gr, verstelt ad primam ende 

voorts tot dese aenleggers vermaen 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil van beloofde penningen 1£ vls, noch 10s van stroo 

bij zijn paerden gegeten inden vloet, verstelt ad primam 

 

- De schout als heer heijst Adriaen Pieters de Nacht ende Jan Heijndricks de somma van 4s van een 

wete te doen tot versoucke aen Adriaen IJemans als beloofde penningen, verstelt ad primam 

vuijt crachte vanden derden dach oft to partien vermaen 

 

- Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke als secretaris van Valckenisse heijst mr Pieter Diericks de 

somma van 15s van getaxeerde penningen ende noch 7s van saet ende noch 1s ? voor hem 

gegeven van spaemer? gelt?, ende noch van reste van te hulpe? te reijsen 4s 3gr, tsaemen?  

 

- Andries Sweem geeft procuratie Boudewijn Lambrechts ad lites etc. 

 



Dach van rechte 27-3-1574, present schepenen Jacob Jans Sijnskercke, Pauwels Diericks, Jan 

Corneliss Oesthoff, Adriaen Willems, Dierick Jans, Jacob Oliviers 

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Jan Barthelmeeuss vleijschouwer van coop van een beeste 9 gulden en ? 

stuvers, verstelt ad primam vuijt crachte van derden dach 

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Marinus Joncker Willems nomine ’t sterfhuijs van Coppe Gelo? (MPS: 

Jacob Geluck) huijsvrouwe van coop van een bedde, als reste 5s 4gr ende voor zijn vacatien 2s 

tdaecgs achtervolchende tcontrac, verstelt als voren 

 

- Andries Adriaens Sweem heijst Gabriel Doppengieter naer vuijtwijsen tregister fol 42 vuijt crachte 

van doen ontbien. Naer allegatien van beijde partijen wijsen schepenen voor recht als dat 

Sweem sal doen blijcken dat Gabriel Doppegieter geseijt soude hebben ziende Sweem inde 

nooten? dit en is de man niet? dien ick de arbeijt besteet heb ende hem geantwoort sijnde 

hierop, heeft tot antwoorde gegeven tes alleleens wie den arbeijt doet alst wel gedaen es 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Pauwels Diericks 6s 2gr vls hem gegeven om de soldaten mede te 

betaelen noch van schuerhuere 13s, verstelt tot des aenleggers vermaen 

 

- Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours ontslegen te zijn van der instantie hem gedaen fol 42, 

gemerct hij heeft geprotesteert te ? ? en wil, mits protesterende van costen schaden ende 

interesten, verstelt? tot den 29ste maert 

 

RAZE 3521, 2W17, fol 44v, 27-3-1574 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil naer vuijtwijsen tregister fol ? verso. Schepenen 

wijsen voor recht Pieter Jans te affirmeren dat ?£ bij hem geheijst met malcanderen 

affgerekent es. Indient Pieter niet en begeert te affirmeren dat Gort tselve affirmeren sal 

aengaende de 10s, wijsen schepenen aen goede mannen daer bij geweest zijn ende Marinus 

vuijtstel van sijnen eedt te doen ende hem te beraden 8 dagen ende aengaende de 10s heeft 

gecoren Dierick Jans ende Pieter Jans kiest Jan Corneliss Oesthoff, mits dat ? tot eenen 

overman Jan Gorts, ende indien sij niet accorderen verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pauwels Vleeck oft Heijndrick de Naeijer als besitters van het huijs 

staende aent kerckhoff daer eertijts Nicolaes de Naeijer inne gewoont heeft vuijt crachte van 

doen ontbien naer vuijtwijsen een obligatie in de vierschare geexibeert inhoudende de somme 

3 £ 10s verschenen 10s anno 1572 te meije ende voorts alle meije 1 £ tot volle betalinge toe 

ende was gedaen in date den 9-7-1572. Present Cornelis Jacobs Boudewijns dijckgrave ende 

mr Pieter Diericks als doen secretarius, onderteeckent met een teeken, verstelt ad primam 

binnen welcken tijt Pauwels bescheijt brengen sal van de brieven vanden huijse die hij seijt 

daer op te sijn. 

 

- Pauwels Diericks heijst Jacob Jans Sijnskercke, Pieter Jans Rooshil, Jan Thomass ende Adriaen 

Willems int geheel 5£? oft haer aengedeelte van 12 £ voor de brantschat (MPS: het geld 

gegeven tot afkoop van brandstichting en plundering) gegeven, salvo juste calculo van een 

igelijck. Naer allegatien van beijde partien wijsen schepenen voor recht dat de vier goede 

mannen met den heijscher en bij haer comen de ? toe om te sien oft sij connen accorderen 

indien niet sal ten naesten te rechte comen 



 

- Pieter Jans de Naeijer nomine Maerten Machariss heijst Maij Vleeck cum suis naer vuijtwijsen 

tregister fol verso waerop gecompareert es Adriaen Willems verclaerende dat de weduwe van 

Jan Jans Vleeck betaelt heeft in handen van Macharis Maertens voor haer acte? nopende de 

weesen heeft hij betaelt in handen van Pieter Jans tesamen 6s 4 gr aengaende Pauwels Vleeck 

bekent de schult maer begeert delaij duerdien hij nu niet en mach betaelen ende es de 

vierschare verstelt tot vermaen van den aenlegger 

 

- Pieter Jans de Naeijer heijst Pauwels Diericks, Willem Quirijns, Adriaen Willems, Adriaen Pieters de 

Nacht ende Geertruijt de huijsvrouwe van Willem Quirijns rechte kennisse der waerheijt oft 

elck 2£ vls van tgene haer kennelijck es, verstelt ad primam mits conditie dat Pieter voer den 

dach van rechte gaen aen de voors. personen ende seggen elck de sake waeraff hij kennisse 

begeert, verstelt tot vermaen van Pieter alle dagen open 

 

- Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke heijst mr Pieter Diericks naer vuijtwijsen tregister fol verso, 

gecondemneert inden heijs, verstelt ad primam, om bewijs te doen 

 

- Boudewijn Lambrechts van Cleeskercke heijst Marinus Corneliss Gort rechte kennisse der waerheijt 

van tgene hem kennelijck soude mogen sijn van den sake hangende tusschen heer Laureijs 

Rijcx ende de erfgenamen van wijlen Augustijn Snellincx oft d’insinuatie oft verbot aen sijn 

persoon bij den stadhouder gedaen oft bij sijnen dienaers achtervolchens de kennisse bij 

Dominicus Jans gedaen waerop Marinus gevraecgt sijnde heeft bekent conform de attestatie 

bij Dominicus gedaen als hem bij de stadhouder gedaen, verstelt tot maendage den 29-3-1574 

bij de volle bancke 

 

RAZE 3521, 2W18, fol 45 

 

Register der prochie van waerde in Zuijtbeveland beginnende Paeschen 1574 ende expirerende 

Paeschen 1575 binnen welken jaers officiers geweest zijn (MPS: verder op deze pag niets 

vermeld) 

 

RAZE 3521, 2W19, fol 46, 6-6-1574 

 

- Soo compareerde voor Willem Quirijns en Jacob Oliviers Pieter Barthelmeeuss en Marinus Corneliss 

Gort constitueerden hen ende haeren goederen borge in eijgen schult? dewelcke Jan 

Barthelmeeuss hadde te betaelen Sint Jacob dage naer date van den Heijligen Geestmeesters 

vander Goes, Ende Jan Barthelmeeuss heeft den selve dage belooft sijne voors. borge te 

quijten op alle sijnen ?, gewonnen ende ongewonnen, ende bijsonder ? oft vruchten die welcke 

op den gront daer de voorn. schult aen gesproten es 

 

Dach van rechte 9-6-1574, present schepenen Pieter Jans Rooshil, Willem Quirijns, Lodewijck Jacobs, 

Jacob Oliviers 

 

- Maij Vleeck geeft procuratie Willem Quirijns  

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ vls van beloofde penningen, verstelt op de volle 

banck 

 



- Pieter Jans Naeijer heijst Adriaen Pieters de Nacht rechte kennisse der waerheijt oft 2£ vlaems, 

aengesien seker mangelinge van de huijsken tusschen Jan Jans Vleeck ende Pieter Jans voors. 

gedaen. Adriaen Pieters op sijnen eedt gedaen verclaert als dat Jan Jans Vleeck op de 

mangelinge van thuijs daer ? weduwe in woont ende thuijs daer Pieter Jans Naeijer nu in 

woont. Pieter geve in ? de somme van ? 

 Kantlijn: Kan ik niet lezen, maar het begint met: “Pauwels Diericks gevracht zijnde op dit 

selve punt?”  

 

- Leenaert Pauwels als procuratie hebbend van Pieter Cours heijst Willem Jans Langoore 9 gulden 

11,5 stuvers van verteerde costen 

 

- Leenaert Pauwels als procuratie hebbend van Pieter Cours heijst Willem Aerts backer 11,5 gulden 

verteerde costen 

 

- Leenaert Pauwels als procuratie hebbend van Pieter Cours heijst Jan Hugo 10s verteerde costen 

 

- Leenaert Pauwels als procuratie hebbend van Pieter Cours heijst Jan Andriess 15s verteerde costen 

 

- Pieter Cours geeft procuratie aen Leenaert Pauwels 

 

- Remigius molenaer heijst Bastiaen op Gommaers stee een viertel terwe, verstelt 

 

- Frans de Wever heijst Jan Andriess 8 guldens van sijn reste? schooven, verstelt  

 

RAZE 3521, 2W20, fol 46v, 9-6-1574 

 

- Adriaen Pieters de Nacht heijst Gheleijn Adriaens van snijsliggen? 8s van berekende schult, verstelt 

 

- Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours 7 gulden hem gerestitueert te werden de welcke hij 

gegeven heeft over coop van sijn huijs ende noch 3 £ 10s van schade costen ende intresten 

geleden duer sijn goot twelck hij aen sijn huijs geset heeft, verstelt 

 

- Lodewijck Jacobs heijst Maij Vleeck restitutie van tsgraven schot twelck haeren man ontfangen heeft 

ten rechte oft 2 £ vls, verstelt 

 

X- Pieter Jans Naeijer heijst Adriaen Willems rechte kennisse der waerheijt oft 2£ vls aengaende 7 

gulden die Pieter gegeven soude hebben Jan Jans Vleeck om te lossen die have (MPS: of 

haue) van Janna Geerts (Anna Geerts) als metter huijs? vercocht was. Adriaen Willems 

gevraecgt sijnde van de sake heeft gekent als dat er 7 gulden gegeven sijn bij Pieter Jans de 

Naeijer maer en kan niet geseggen in wiens dattet gecomen es, maer secht dat hij’t selver 

Frans de Wever oft Janne Geerts ontfangen hebben ende hebbende tgoet mede gelost 

aengaende ’t gelach es hem vuijtten hoofde hoe veel datter verteert was 

 

- Op huijden dese 9-6-1574, soo es gecompareert Pieter Cours ende heeft getransporteert ende 

overgedragen, transporteert ende draagt over mits desen Anthonij Matthijss de Wever een 

huijs staend int outdorp op den ambachtsheeren vroone aertvast ende nagelvast belast met 8 

stuvers aencomende Hieronimus Mannaert oft Jan de Jonge (O. Jan Corneliss Oesthoff, S. 

Heerenstrate, W. de gemeijne erfgenamen van Mijns Engels, N. Schuttemeet), voor 17 £ 



 

- Op huijden 11-6-1574 comp. Pieter Cours de welcke verclaerde vercocht te hebben aen Jan Hugos 

een huijs binnen Weerden int out dorp op ambachtsheeren vroone welck hij eertijts gecocht 

heeft van Sijmon Corneliss als getrout hebbende de weduwe van Pieter Anthonies Smul 

blijckende bij den register fol 20 voor een somme van seven £ vls, seven gulden gereet gelt, 

seven gulden meije 1574, ende voorts 7 gulden totter volle betalinge toe Tes nu soo de voors. 

cooper tselve abandonneert ende verlaet egeen redenen seggende waerom, sonder te betalen de 

verschenen penningen verschenen meije 1574, niettegenstaende dat Pieter Cours de vercooper 

altoos ende noch bereijt es om sijnen cooper te leveren achtervolgens sijnen coop. Soo 

presenteert Pieter Cours al noch sijnen cooper te ? ende sijn huijs te leveren ende begeert sijn 

verschenen penningen ’t ontfangen oft bij gebreecke van dien oft in cas van weijgeringe 

protesteert van costen, schade ende intresten die hij te dier sake soude mogen overcomen?. 

Actum present schepenen Jacob Oliviers ende Dierick Jans. 

 

RAZE 3521, 2W21, fol 47, 9-6-1574  

 

- Op huijden ter date ende presentie als voren, ?, Pauwels Diericks, Jan Jans Pieters Lemps ? vuijten 

naem van sijnen zwager Sebastiaen ? alle wonende in de Vrouwenpolder de welcke in pacht 

hebben seker lant toebehorende Jacob van Tielburch nu ter tijt Gillis Wolfswinckel de welcke 

personen gemolesteert zijnde bij eenen Jan de ? als commissie hebbende van de gemeen 

schotrapers (MPS: schotgaerders = ambtenaren die het schot bepalen en innen) over Waerde 

tjaere 1569 hebben voor schepenen Jan Nicolaess Pithouck de welcke als doen opt voors. goet 

woonachtich was ende in pacht hadde ende hebben begeert kennisse van waerheijt oft hij de 

voors. geschot betaelt hadde oft dat hij verclaeren soude ? metter sake waere, den welcken Jan 

Nicolaess voors. op sijne mannewaerheijt verclaert heeft ende verclaert mits desen alsdat hij 

ter presentie van Adriaen Gilliss, Pieter Pieters Leeuwe, Adriaen Willems cooman ende sijn 

huijsvrouwe ten huijse van de voors. Adriaen Cooman met sijnen meester Jacob van Tielburch 

gerekent gepit ende gepaelt heeft, ende sijn saken geeffent heeft in welcke rekeningen 

begrepen ende mede gesloten es als betaelt tgeschot van tjaer 1569 ende alle voorgaende 

jaeren soe lange Jan Nicolaess op Jacobs goet gewoont heeft ende indien hij tzelve niet en 

conste doen blijcken duerdien hem soude mogen zijn behulp ontvallen bider doot, presenteert 

dese sijn depositie te affirmeren ende te verstercken met sijn eedt 

 

Dag van rechte 10-6-1574, present Pieter Jans Rooshil, Jacob Oliviers, Dierick Jans, Pieter Pieters 

Leeuwe, Lodewijck Jacobs, Willem Quirijns, Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Christoffels, zie latere acte) nomine sijnen meester heijst Adriaen 

Govaerts vuijt obligatie van rontsaet 4 £ vls, verstelt  

  

- Jacob Jacobs (MPS: Jacob Jacobs Christoffels, zie latere acte) vuijt sijnen prive naem heijst Adriaen 

Govaerts de somme van 1£ 6s 8gr als reste van een obligatie van paerden 

 

- Adriaen Gilliss nomine Jan Hugo heijst restitutie van 7 gulden die hij op een huijs gegeven heeft 

Pieter Cours ende noch 3 gulden gedaen tot reparatie vande selven huijse, makende tesamen 

10 gulden. Schepenen wijsen voor recht dat den aenlegger sal nemen Adriaen Pieters de Nacht 

ende de verweerder sal nemen Jan Heijndricks ende sien oft sij met malcanderen connen 

accorderen voor den eersten dag van rechte, altoos? van dese twee voors. arbiters ? (MPS: 

verder onleesbaar) 



 

- Leenaert Pauwels nomine Pieter Cours heijst Jan Hugo naer vuijtwijsen tregister fol 49, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W22, fol 47v, 9-6-1574 

 

- Leenaert Pauwels nomine Pieter Cours heijst Willem Jans Langoore naer vuijtwijsen tregister fol 49, 

verstelt 

 

- Leenaert Pauwels nomine Pieter Cours heijst Willem Aerts naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Leenaert Pauwels heijst mede Pieter Barthelmeeuss totten naesten dage van rechte 

 

- Adriaen Gilliss nomine Willem Jans Langoore heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister fol 49. 

Schepenen wijsen dese partien te nemen twee goemannen om te sien oft connen accorderen 

tusschen dit en de naeste dach van rechte indien sij niet en connen accorderen sullen tselve 

recht hebben twelck sij nu hebben. Willem kiest sijnen procureur ende Cornelis Jacobs 

Boudewijns, Pieter kiest Boudewijn Lambrechts ende Willem Quirijns 

 

- Frans Lambrechts heijst Jan Andriess naer vuijtwijsen tregister. Partie gecondemneert inden heijs 

ende duer absentie van partie heeft Frans zijn bewijs gedaen aen een rooij coeije, bij 

protestatie gegaen aen meer goet ende es dese vierschare verstelt 14 dagen om tenden die 

tselve goet te vercoopen tot des aenleggers voldoeninge 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Rooshil 1£ vls naer vuijtwijsen tregister fol 49. Schepenen 

wijsen voor recht ende blijven bij sententie gewesen 27-3-1573 (MPS: of 1574?) voerleden 

ende dat partien hen daernaer sullen reguleren als dat Pieter Jans schuldich acht dagen dach 

om sijnen eet te doen indien hij tselve niet en doet blijven schepenen bij haer sententie, 

gewesen als voors. es 

 

- Pieter Jans van Abeele heijst Jan Andriess 8 stuvers van sijn paerden te schutten ende 2 stuvers van 

een coij. Gecondemneert partie inde acht stuvers duer bekentenisse van verweerder oft aen de 

koeije, aen twee goemanne? 

 

- Op huijden 21-6-1574 soo comp. in presentie van Lodewijck Jacobs, Pieter Jans Rooshil, Willem 

Quirijns ende Jacob Oliviers schepenen Jan Barthelmeeuss in rechte geroupen sijnde bij Jan 

Willems als vervangende Jan Adriaens Brabander sijnen swager de welcke partien duer 

toespreken van der wet veraccordeert sijn als dat Jan Barthelmeeuss op morgen de 22-6 

bestellen sal ten behouve van sijn voors. crediteuren ten huijse van Cornelis Corneliss Maecg 

? £ vls ende sal van dese dage in 14 dagen beschikken een poortheck ten huijse van Jan 

Marinuss tot Yersicke mits betaelt, ende aengaende de cost ende schult sullen partien met de 

anderen ? geliquideerde schult maken? ende sal Jan Barthelmeeuss dach van betaling hebben 

aen den reste die partien metten anderen sullen berekenen tijt van een maent van date van 

desen 

 

RAZE 3521, 2W23, fol 48, 21-6-1574 

 

Dach van rechte gehouden 21-6-1574 ? doen van lande tusschen Jan Oolaerts schout tot Yersicke ende 

Jan Adriaens Brabander, ende tusschen Cornelis Vermeijen ende Pieter Jans Rooshil, noch 



tusschen Adriaen Jans Loijs ende Marinus Corneliss Gort, duerdien dese personen duer den ? 

(MPS: regen?) niet en hebben bij de ander connen geraecken es desen dach van leveringe bij 

der wet vercontinueert tot 2-6, present Lodewijck Jacobs, Pieter Jans Rooshil ende Jacob 

Oliviers 

 

Dach van rechte gehouden 22-6-1574, present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Pieter Jans Rooshil, 

Willem Quirijns, Lodewijck Jacobs, Jacob Oliviers 

 

- Adriaen Gilliss nomine Jan Hugo heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister fol 50? Dese partien 

haer questie gesubmitteert hebbende inde wet, hebben bij arbitrair vonnis gedeclareert als dat 

dese partien sullen sijn goede versoende vrienden ende sullen beijde heijschen doot ende te 

niet sijn soo wel van coste bij Pieter geheijst als den heijs bij Jan Hugos gedaen ende Jan 

Hugos sal ontslagen sijn van den coop van den huijse ende quijt sijn sijn reparatie ende oock 

seven gulden op de coop gegeven ende Pieter sal quijt sijn sijn twee gulden van coste metten 

anderen gerekent ende sal Pieter vuijtreijcken Jan Hugo twee gulden binnen 14 dagen op en 

dien dat Jan Hugo daerop rechten moet sal mogen heijschen voor eene stuver stroe 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Boudewijn Lambrechts betaelt te sijn van dat hij de kinderen Snellincx 

gedient heeft int proces tusschen heer Laureijs Rijcx ende de voors. kinderen oft affgerekent 

5s ende daerenboven heijst den selven 1 £ vls oft dat hem gelevert werden sal tlant welck hij 

gecocht heeft metten toebehoorende de gemeijn erfgenamen van Doppegieter. Aengaende de 

dael? es vercontinueert ter tijt toe Boudewijn ter Mechelen reijst om de erfgenamen te 

spreecken om Jan Corneliss te doen contenteren, aengaende tpont. Es verstelt 14 dagen binnen 

welcker tijt men spreecken sal Andries Sweem gemerct hij nu ter tijt vuijt den lande ge?est 

leijt? 

 

- 23-6-1574 heeft Pieter Cours getransporteert een huijs staende int oudtdorp op ambachtsheeren 

vroone (O. Jacomijna Engels erffgenamen, Z. tsHeeren wech, W. Stoffel Jacobs Hoffstee, N. 

Pieter Jacobs Stoffels weije) (MPS: aan wie?) 

 

- 25-6-1574 Comp. Boudewijn Lambrechtsz van Cloeskercke nomine Cornelis Vermeije heeft gelevert 

Pieter Jans Rooshil een stuck lants gelegen in Pulgen (MPS: Peulgen) 5 gemet 4 roe (O. Pieter 

Jans weesen, Z. erfgenamen van Balthasar Vilaijn, W. Cornelis Vermeijen cum suis, N. weese 

van Willem de smit metten....dijck) 8$ tgemet. Volgt betaalwijze. Ende sal geven tot eenen 

hooftdouck voor Cornelis huijsvrouwe eenen daelder van 5s (MPS: of 5 stuijvers?) ende heeft 

Pieter Jans gegeven ter gelage 5s (MPS: of 5 stuijvers), ? 

 

RAZE 3521, 2W24, 48v, 25-6-1574 

 

- Comp. Cornelis Corneliss Maecg vuijten naem van Jan Adriaens Brabander ende heeft na drie 

sondachsche geboden ende voorts met alle solemniteijten van rechte tot eenen leveringe 

dienende, gelevert aen Jan Oolaerts van Oostee tgedeelte van Jan Brabander voors. in een 

stuck lants in Pithouck daer Jan Hugos? huijs op gestaen heeft groot 2 gemet 247 roe (O. 

Gillis Wolfswinckel, S. Heerenwech, W. Polderdijck, N. Wolfswinckel), noch een stuck lants 

gelegen in Pithouck groot 1 gemet 62r (O. Robrecht Stockvis erfgenamen, S. ende W. 

Wolfswinckel, N. Polderdijck), noch als voren in een stuck gelegen in Pithouck groot 2 gemet 

138r (O. ende S. Wolfswinckel, W. vroone, N. Wolfswinckel), noch een stuck weije gelegen 

in Noortvere groot 3? roe (O. ende S. Geert Pieters, W. Heerenwech, N. Wolfswinckel), noch 



een stuck in een stuck saij lants in Noortvere groot 1 gemet 16 roe (O. Jan d’Ayala?, S. 

Haesdonck, W. Heerenwech met de vroone, N. Geert Pieters), noch een stuck in Bals Hals 

groot 1 gemet 53 roe (O. ende W. Pieter Diericks capelrie, S. Heerenwech, N. Cornelis 

Vermeijen), noch sijn gedeelte inde vroone op Pithouck streckende neffens den wech groot 4 

33 roe (O. Heerenwech, S. Hans Reijnouts vroone, W. Pieter Jaspers cum suis, N. 

Wolfswinckel cum suis), dese vroone es belast met twee coppel capoenen tsiaers aencomende 

erfgenamen wijlen ?, ende dese erve is gegeven voor 7£ 10s gemet tenden roe tenden gelde  

 

- Op huijden deser date als boven comp. Boudewijn Lambrechts lantmeter woonende ter Goes ende 

heeft getransporteert ende overgedragen Thomas Marinuss ? lant gelegen in Kerckhouck (O. 

ende W. deselven Boudewijn, S. Jan Corneliss Oesthoff, N. kerck van Waerde) ende is 

gegeven dese 10 roe voor een somme van 26s 

 

- Op huijden dese 10-7 heeft Willem Quirijns als kerckmeester arrest (MPS: aan wie?) gedaen op de 

gront van de kercke aen saet twelck gedorsen werdt eende hem es verboden tselve saet ende 

oock tseijl? van den velde te vervoeren, etc. Vercontinueert 

 

Dach van rechte 13-7-1574, present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Pieter Jans Rooshil, Lodewijck 

Jacobs, Jacob Oliviers, Dierick Jans 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Boudewijn Lambrechts naer vuijtwijsen tregister fol verso aengaende 

sake van leveringe van lande van a ?. Schepenen wijsen voor recht ende verstellen dese dag tot 

de volle banck behoudens dat men de verweerder bringen sal ? schepenen voor den dach van 

rechte vier oft vijf dagen? De andere sake verstellen dese dach tot den eerste dach van rechte  

 

- ? de weese van Adriaen Willems ? (MPS: moeilijk leesbaar) 

 

RAZE 3521, 2W25, 49, 27-7-1574 (rechterkant beschadigd) 

 

- (MPS: Geinterpreteerd:) Jacomijna Jorisdr in Eversdijck heeft arrest gedaen op seker gerst van Jan 

Barthelmeeuss wegens niet betalen pacht. Op dezelve dag zijn partien veraccordeert 

 

Dach van rechte 27-7-1574 present schepenen Jan Cornelis Oesthoff, Pieter Jans Rooshil, Willem 

Quirijns, Jacob Oliviers 

 

- Jan Corneliss Oesthoff levert huijs aen Jacomijna Joriss (MPS: Jacobmijne Joriss zie volgende acte) 

met Thomas Marinuss haer gecoren voecgt een huijs staend binnen Waerde op des 

ambachtsheeren vroone int out dorp? (O. W. ende N. Jan Corneliss Oesthoff, S. Heerenwech) 

voor 37½£. Volgt afbetaling waarbij dat Jan Corneliss de rest zal ontvangen van Pieter Jans de 

Naeijer aencomende Jacobmijna aen Jan Corneliss Oesthoff een huijs staend binnen Waerde 

op des ambachtsheeren vroone int out dorp (O. Jacobmijne Jorisdr, S. Heerenwech, W. ende 

N. Jan Corneliss Oesthoff) voor 2£ 

 

- Te selven dage levert Willem Quirijns aen Jan Cornelis Oesthoff een huijs staend binnen Waerde op 

des ambachtsheeren vroone int out dorp (O. Jacomijna Jorisdr, S. Heerenwech, W. ende N. 

Jan Corneliss voors.) van 4£ vls ende Willem Quirijns moet die querelen aff doen daer soude 

opt voors. huijs comen 

 



Dach van rechte 17-8-1574, schepenen als voren 

 

- Comp. Jan Buijs heijst Marinus? leveringe van alsulcken 18 viertelen saets als hij gecocht heeft op 

optie van de selven waer aff hij gegeven heeft ? van setten? te leveren oft te ontvangen ende 

alsoo Marinus in weigeringe was, heeft deze geprotesteert van costen schade ende intresten, 

ende heijst van elcken viertel 16s en 6gr 

 

RAZE 3521, 2W26, 50, 15?- 8-1574 (rechterkant beschadigd), present Pieter Pieters Leeuwe, ?, Jan 

Corneliss Oesthoff, Jacob Oliviers 

 

- Remigius molenaer heijst Machiel Vries 5? ende restitutie van twee runderen ?dage te gorsen. 

Verstelt op de volle banck salvo dat elck een goede man kiesen sal om te sien oft sij connen 

accorderen. Remigius kiest Jacob Jans Sijnskercke ende Machiel Vriese kiest Jan Corneliss 

Oesthoff 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Geert Marinuss schipper van onderhout van soldaten achtervolchens 

een ordonnantie 10s 7gr. Verstelt  

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Jan de Smit van onderhout van soldaten ? weken tot 4 stuvers per weke, 

compt tot somme van 8s ? Verstelt 

 

- Pieter Barthelmeeuss heijst Poppe Jans van onderhout van soldaten 13 weken elcke weke tot 8 

stuvers comende tesamen 17s 3 gr, als vooren 

 

- Willem Aerts heijst tsterfhuijs van Adriaen Willems rekeninge gedaen MPS: rekeninge gedaen) sijn 

huijsvrouwe. Schepenen wijsen voor recht als dat de partien sullen metten anderen gaen 

rekenen. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Jan Andriess van soldaten te onderhouden de somme 9s 4gr tot 8 gr 

per weke tot 11 weken ende ? van 1s 4gr, noch per obligatie heijst 6 sacken saets ende 8 maten 

oft 5 gulden van elck viertel, verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Pieter Jans Naeijer van soldaten, etc. 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts van soldaten 

 

- Boudewijn Lambrechts nomine sijn soon (MPS: filii Lambrecht Boudewijns) heijst Cornelis Merts 

(MPS: Cornelis Maertens) goetgeselle (MPS: is dit een alias of achternaam?) 3s 4gr van 

arbeijt, verstelt 

 

Dach van rechte 7-9-1574, present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, Dierick Jans, 

Jacob Oliviers? 

 

- Lambrecht Boudewijns heijst Cornelis Merts (MPS: Cornelis Maertens) naer vuijtwijsen tregister. 

Schepenen wijsen elck een goede man, etc. Lambrecht kiest Pieter Cours, Cornelis kiest 

Matthijs Pools (MPS: Matthijs Pauwels) 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Geert Marinuss naer vuijtwijsen tregister. Schepenen verstellen 



 

RAZE 3521, 2W27, 50v, 7-9-1574 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Pieter Jans Rooshil van onderhoud soldaten, verstelt 

 

- Willem Aerts heijst tsterfhuijs van Adriaen Willems naer vuijtwijsen tregister fol verso. Verstelt 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts naer vuijtwijsen tregister fol verso. Verstelt 

 

- Maeijcken Anthoniesdr Mijnsheeren heijst Jan Heijndicks ? vls ? van dijckettinge toebehoorende ? 

Adriaens waeraff Maeijcken presenteert te geven ?. Verstelt  

 

- Jan Cornelis Oesthoff heijst sterfhuijs van ? (MPS: Maerten Heijndricks?) de somme van ?, naer 

vuijtwijsen een obligatie, verstelt ad primam ende voorts tot aenleggers vermaen 

 

- Jan Aerts? (MPS: Jan Arents) comparerende heeft gepresenteert te leveren sijn huijs metter smisse 

eenen Laureijs Thomass achtervolgens haer voorwaerden? ende alsoo Laureijs niet en 

compareerde es den vierschare vercontinueert 

 

- Comp. Jacob de Jonge Clemmer? heeft getransporteert aen Danckaert Danckaerts een huijs staende 

op den gront van Crabbendijcke op Gawege aen den seedijck daer Jacob eertijts heeft in 

gewoont heeft in alder manieren als hij dat bewoont heeft aertvast ende nagelvast ende 

bekende vernoucgt ende voldaen te zijn van tselver huijs den eersten periode tot en met de 

laetste. Actum present Jan Corneliss Oesthoff ende Willem Quirijns 

 

- Ter selver tijde en presentie compareerde Marinus Stoffels ende heeft bij den clerck ter kennisse van 

schepenen verbot doen doen aen den persoon van Nicolaes Corneliss ende Cornelis wijff als 

dat sij van vier ponden scheijden en souden, rustende onder haer?, aencomende Marinus Jan 

Diericks oft ten waere sij bescheijt hadden dat den Marinus Stoffels voldaen waere 

 

- Dach van rechte 15-9-1574, present Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil, Jan Corneliss 

Oesthoff, Jacob Oliviers, Willem Quirijns 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst Danckaert Danckaerts near vuijtwijsen tregister folio verso. Partie 

gecondemneert, verder moeilijk leesbaar ? 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Geert Marinuss schipper naer vuijtwijsen tregister. Partie 

gecondemneert ende heeft partie sijn bewijs gedaen aen vruchten liggende aen de Kerckweg 

aen de Groote weije ? pachtenaer eertijts gebaent heeft, (MPS: verder moeilijk leesbaar)  

 

RAZE 3521, 2W28, fol 51, 5-10-1574 

 

Op huijden 5-10-1574 comp. Boudewijn Lambrechts lantmeter ende beclaecgde als alsulcken panden 

als Marinus Corneliss Gort bewesen hadde Jan Andriess als panden?, sustinerende tselve te 

sijn panden achtervolchens sekeren brieff aen de vierschare geexibeert. Acte ter presentie van 

Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

 



- ter selver dage en presentie heeft Boudewijn Lambrechts lantmeter bij de schepenen een ommegange 

doen doen onder schepenen ofter gedaen waeren 3 sondachse geboden om bij hem gelevert te 

werden eenen Pieter Cours een stuck lants gelegen in Kerckhouck (O. de prochie lant, S. Jan 

Corneliss Oesthoff, W. Heerenwech, N. kercke van Waerde) ende voren ? bekent sijn ende 

partien voorts begerende es bij schepenen gewesen dat cooper ende vercooper vuijtgaen 

souden ende bringen in alle conditien van de comanschappe ende duerdien Pieter hem 

absenteerde, compareerde Boudewijn ende es bij contumatie voorts geprocedeert dwingende? 

als dat hij tselve goet geven hadde de hoop voor 30£ vls, te betaelen (MPS: volgt betaalwijze) 

ende Boudewijn voorts recht begerende met alle solemniteijten van rechte van dese erve ? 

ende Pieter daerop absent zijnde ende heeft Boudewijn begeert te gaen aen tselve goet, 

duerdien sijnen cooper niet present en was, ende voorts aen sijn ander goet ende duer 

willecuere van partie is de vierschare vercontinueert tot vermaen van Boudewijn voors. om  

binnen middelen tijde partie te soucken 

 

- 3-10-1574: heeft Joncker Jan van Haesdonck procuratie gegeven aan Marinus Corneliss Gort, 

Cornelis Jacobs Boudewijns ende Adriaen Gilliss alle drie 

 

Dach van rechte gehouden 9-10-1574, present Jan Corneliss Oesthoff, Willem Quirijns, Jacob 

Oliviers, Pieter Pieters Leeuwe 

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Jan Barthelmeeuss 

7s 2 gr van reste van gecochte greijnen, verstelt 

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Jan Barthelmeeuss 

vuijt crachte te doen ontbien naer vuijtwijsen eenen schepenenbrief een somme van 3 £ van 

paeije van een huijs staende binnen Waerde  

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Pieter Diericks van 

twee schaden oft taxatie van schepenen en goede mannen, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W29, 51v, 9-10-1574 

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Frans Lambrechts 

van verteerde costen ende geleende gelden 16s?, verstelt 

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Marinus Vuijst 

(MPS: Marinus Leenaerts Vuijst) 3£ 6s 7gr van coop van graijnen liggend te velde, verstelt 

 

- Jan Cornelis Oesthoff als procuratie hebbend van Jacob Jans Pieters Lemps heijst Hans Pieters 3s 

van coop van boonen, verstelt 

 

- Jan Cornelis Oesthoff heijst Adriaen Pieters de Nacht vuijt crachte van obligatie 2£ 6s, verstelt ende 

elck eenen man te kiesen, Oesthof kiest Willem Quirijns, Adriaen Pieters kiest Marinus 

Corneliss Gort 

 

- Jacob Oliviers heijst Jan Barthelmeeuss vuijt crachte van eenen schepenenbrief 1£ 13s 4gr, verstelt 

 



- Adriaen Gilliss als procuratie hebbend van Joncker Jan van Haesdonck heijst vuijt crachte van doen 

ontbien de schepenen die gedient hebben binnen Waerde anno 71 en 72 te bringen seker 

inventaris onder schepenen van vercochte goederen thoebehoorende eertijts Jan Mathijss oft 

17$ 10s, verstelt 

 

- Marinus Leenaerts Vuijst heijst Jan Barthelmeeuss gequeten te sijn van seeker heijs op hem gedaen 

bij Jacob Jans Pieters Lemps oft 4£, verstelt 

 

- Jan Pieters heijst Jan Barthelmeeuss gequeten te sijn van seeker heijs op hem gedaen bij Jacob Jans 

Pieters Lemps oft 4£, verstelt  

 

- Jan Nicolaess den Ouden heijst Dignus Jacobs decker 5£ van een mangelinge van een huijs 

verschenen 1572, verstelt 

 

- Op dese dach van rechte voors. ter kennisse van Pieter Pieters Leeuwe en Willem Quirijns es 

gecompareert Jacob Oliviersen ende heeft getransporteert aen Marinus Corneliss Gort een 

huijs staend binnen Waerde int out dorp (O. Heerenstraete, Z. Pieter Jacobs Stoffels, W. ende 

N. erffgenamen van mr Gillis Reijns), aertvast ende nagelvast in alder manieren als dat van 

Jacob beseten es, voor 50£ vlaemsch. Dit huijs dient als onderpand 

 

- Op huijden 11-10-1574 present schepenen Jan Cornelis Oesthoff, Willem Quirijns ende Jacob 

Oliviers es gecompareert Adriaen Pieters Nacht met Jan Heijndricks sijnen mededeelder en 

bekenden schuldich te sijn Hans Sperck schipper 12£ 10s van een emmer? ofte schip hem ten 

dancke gelevert te betalen etc. etc. (MPS op de volgende pagina) behoudens eenen brief 

gepasseert voor schepenen van Waerde in date de 18-3-1574 spreeckende op een huijs staen 

binnen Waerde met noch een stuck lants liggende binnen der selven prochie aen den 

kerckwech genaempt Gillis Vijts plicht acker voor 38£ te betalen etc. 

 

RAZE 3521, 2W30, 52, 22-10-1574 

 

- Comp. Jan Reijnouts geexecuteerde bij Jan de Muijsere deurwaerder vanwege oft ten versoecke van 

Willem Quirijns nomine ’t sterffhuijs wijlen Jan Jans Vleeck van thienden gescot aencomende 

den conthoir bewesten de Schelt over ’t jaer 69 tot welcke voldoening Muijsere voors. heeft 

bij executie vercocht de nombre van tien viertelen gerst liggend op de solder binnen de houve 

van Robrecht Stockvisch ende heeft den selven duerwaerder voor sijnen salaris 16 stuvers 

tdaecgs tot 8 dagen toe. Ende daer en boven heeft de voors. Duerwaerder gestelt tot lossinge 

van de voors. gerste binnen den toecomende weke naer den vercoopdach den tienden penninck 

den welcken geexecuteerde expresselijck heeft geprotesteert ende protesteert mits desen als 

dat Jan de Muijsere ongefundeert was te executeren de gerste voorn. op de solder niet hadde 

oft hoorde te executeren de vruchten op de gront liggende daer hij tgeschot aff heijst 

aengaende de salaris van de duerwaerder, als dat hij Muijsere behoort te vreden te sijn met 

eenen tamelijcken salaris vuijtwijsende de ordonnantie, hier en boven dat hij Muijsere niet 

schuldich en is eenige pene ofte over gelt opde lossinge van sijn goet 

- waerop Jan de Muijsere voors. ten dese mede comparerende heeft verclaert dat aengaende sijne 

executie ende salaris hij die verantwoorden sal voor sijnen rechter daer hij versocht sal wesen 

ende aengaende de tienden penninck van de lossinge boven geroert secht ende verclaert dat 

mits hij hem Reijnouts prompt betalende de principale somme aleer? die als nu bijden coopers 



van de gerste verschoten werden en soude daer niet gehouden werden? Actum ter presentie 

van Willem Quirijns ende Dierick Jans schepenen 

 

RAZE 3521, 2W31, 52v, 22-10-1574 

 

- Ten selven dage compareerde Jan Reijnouts ende heeft geprotesteert jegens Cornelis Vermeijen als 

sijnen? (MPS: of sijnde?) coopman van de goeden in questie hiervoren verhaelt als van hem 

gecocht hebbende ? costen schaden ende interesten die hem ter dier voors. sake geschiet sijn 

ofte soude mogen geschieden, soo wel aengaende de coop als oock van alle oncosten soo wel 

vanden duerwaerder als anders. Acte present schepenen Willem Quirijns ende Jacob Oliviers 

 

- Ten selven daghe comp. Jan de Muijsere als ghemachtich ende bij procuratie speciael van Cornelis 

Seuijs poorter tot Mechelen ende alhier gekomen sijnde van saterdach laetstleden heeft 

geprotesteert ende protesteert mits desen jegens Marinus Corneliss Gort van dat hij Muijsere 

van Mechelen aen haer binnen deser prochie es comen heijsen (naer voergaende sommatie) 

betalen van de derde paeije van 45£ vls die de selve Marinus den voorn. Seuijs belooft heeft te 

betaelen ende verschenen Goesche mert elcx jaers van alsulcken lant als de voorn. Marinus 

gecocht heeft jegens de voorn. Seuijs gelegen in Valckenisse en Waerde ende mits geen 

betalinge, protesteert van de costen schaden ende interesten soo wel van sijnen comste als 

anders. Acte present schepenen als boven 

 

- Ten selven dage comp. Marinus Corneliss Gort ende heeft geprotesteert jegens Jan Thomass ende 

Laureijs Thomass als nu gesommeert sijnde bij Jan de Muijsere van de betalinge boven 

vermelt van alle costen, schaden ende intresten die hem soude mogen aencomen bij gebreecke 

van de voors. betaelinge. Acte als boven. 

 

- Ten selven dage heeft arrest gedaen Jan Reijnouts aen de beesten van Jan Barthelmeeuss gevonden 

op sijnen gront bij den dorenboom van den selven, heijst betalinge van de loopende pacht ende 

borge voor den toecomende pacht van den selven lande. Actum present Willem Quirijns ende 

Dierick Jans schepenen. 

 

- Op huijden desen 25-10-1574 es den vercoopdach tusschen Jacob Jans Sijnskercke ende Geert 

Marinuss schipper achtervolgens de condemnatie fol 54 ende tusschen Boudewijn Lambrechts 

van Cloeskercke ende mr Pieter Diericks gecondemneert fol (MPS: niet ingevuld) tot den 27ste 

der selver maent. Present schepenen Jan Corneliss Oesthoff, Pieter Jans Rooshil, Pieter Pieters 

Leeuwe, Dierick Jans ende Jacob Oliviers. (MPS: bij twee verschillende acten ingevoerd) 

 

- Ten selven dage es gecompareert ende in presentie van voorn. schepenen Francoijs Bonnier? 

Duerwaerder ende heeft gesommeert schout ende schepenen om te hebben kennisse vanwegen 

der Co Maj van ofter eenige goederen waeren tsij huijsen, hoven, tienden, ambachte ofte 

eeniche andere goederen toebehorende eenige fugitiven ofte ? personen de welcke vuijter 

prochie soude geloopen ofte ge? sijn hemselven gaende in landen onsen Co. Maj. ? waerop 

schout ende schepenen de voorn. Bonnier voor antwoorde gegeven hebben als datter geen 

kennisse onder haer en es alleenlijck van diversche fugitiven vagebont achtervolgende ? 

 

RAZE 3521, 2W32, fol 53, 1-11-1574: (MPS: pagina begint met dach van rechte maar onleesbaar, dus 

maar 1-11-1574 ingevuld) 

 



- Willem Quirijns nomine Maij Vleeck heijst Barthelmeeus Willouts 7s van onderhout van soldaten 

den tijt van 8 dagen. Schepenen wijsen Willem te toonen binnen de tijt van 8 dagen oft ten 

naeste dage van rechte dat den soldaet daer hij tgelt aff heijst tot laste van Barthelmeeuss 

gefondeert is. Willem neemt den toonen aen 

 

- Jacob Jans Sijnskercke es bij schepenen gewesen te vercoopen aen Geert Marinuss saet 

achtervolchens de condemnatie naer vuijtwijsen tregister fol 54 een half gemet van 

Noortoosten inne tot sijne gebreecke toe voor sijn principael geheijst samen metten oncosten 

sal Jacob gehouden sijn tselve lant te doen steecken bij eenen lantmeter sulcx dat een igelijck 

tsijne behouden voor sijn vrij eijgen goet gemerct? den genachten volgen? ende volstaen sijn 

ende onbeclaecgt 

 

- Boudewijn Lambrechts (MPS: Boudewijn Lambrechts Cloeskercke) es bij schepenen gewesen te 

vercoopen een runt toebehoorende mr Pieter Diericxs naer vuijtwijsen tregister fol 55 tot 

sijnen gebreecke toe aengaende de ? metten costen, aengesien schepenen bekent was 

genachten volstaen ende onbeclaecgt te sijn 

 

- Willem Quirijns nomine Maij Vleeck heijst Marinus Marinuss Beelboom (MPS: Abeelboom) van 

onderhout van soldaten den tijt van 5 weken 4s 11d over reste, verstelt 

 

- Jacob Jacobs heijst Adriaen Govaerts naer vuijtwijsen tregister fol 50?, verstelt 

 

- Willem Quirijns heijst Jacob Jans Sijnskercke van beloofde penningen 8s 8gr van oncosten bij de 

soldaten verteert, partie gecondemneert 

 

- Willem Quirijns heijst Danckaert Danckaerts naer vuijtwijsen tregister 55, gewesen aen twee oft 

goede goede mannen, ende voorts vuijt rechte? Willem kiest Pieter Pieters Leeuwe, Danckaert 

kiest Pieter Jans Rooshil 

 

- Jan Reijnouts heijst Tanne Pieter Geerts weder te restitueren sekere penningen ende inventaris (MPS: 

wat staat er boven de regel?) onder haeren man gerust heeft toecomende de erfgenamen van 

Robrecht Stockvisch oft 30£ vls, verstelt 

 

- Jan Reijnouts heijst Maerten Heijndricks 9s van berekende penningen, verstelt 

 

- Jan Reijnouts heijst Marinus Abeelboom van gorshuere 10s, verstelt 

 

RAZE 3521, 2W33, fol 53, 5-11-1574 

 

Dach van rechte (MPS: verder onleesbaar, 5-12-1574 in gevuld) 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst mr Pieter Diericks naer vuijtwijsen 

tregister fol 56?, gewesen aen twee goede mannen. Oesthoff kiest Danckaert Danckaerts ende 

Boudewijn Lambrechts, mr Pieter kiest Dierick Jans ende Willem Quirijns 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Adriaen Pieters de Nacht naer 

vuitwijsen tregister fol 56. Partien te doen blijcken ten naesten dat sij tregister voldaen 

hebben, verstelt 



 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Jan Barthelmeeuss van coop vanden 

huijse vuijt crachte doen ontbien naer vuijtwijsen tregister fol 56, verstelt 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Jacob Jans Pieters Lemps heijst Frans Lambrechts als boven, verstelt 

 

- Dierick Jans als heijliche geestmeester heijst Willem Quirijns van de beloofde penningen 22s 

verschenen 1574, naer vuijtwijsen eenen schepenen brief, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Willem backer 11 gulden 10 stuvers, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Willem Jans Langoore 4 gulden, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Bastiaen op Gommaers stee van sijn Walen (MPS: ook soldaten of gewoon 

gastarbeiders uit Wallonie?) te huijsen, 7 weken tot 1? stuvers ter weke 

 

Dach van rechte 6-11-1574, present schepenen, Jan Corneliss Oesthoff, Jacob Oliviers, Dierick Janss, 

Pieter Pieters Leeuwe, Willem Quirijns, Pieter Jans Rooshil 

 

- Pieter van Abeele schotter heijst Pauwels Jacobs Vleeck van schotgelt 2s van driemael sijn coeijen te 

schotten. Partien gecondemneert inde reijse van de schuttinge gedaen vuijt Tanne Pietersdr 

Geertsdr saet aen de twee andere reijse gedaen vuijt mr Pieter weije es vercontinueert ter 

compste van mr Pieter den welcken vragen als oft hij heeft geschutten vuijt sijn weije 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst de weduwe wijlen Adriaen Willems van soldaten te houden de tijt van 

twee weken 6s ende voor haer ter Goes ? 8 stuvers. De weduwe gecondemneert in 3s en ? 

stuvers, aengesien de 3s van de de tweede weke, sullen partien kiesen elck een goed man 

buijten de vierschare om te sien voor den eerste dach van rechte oft sij connen veraccorderen, 

etc. 

 

RAZE 3521, 2W34, fol 54, 6-11-1574 

 

- Jacob Jacobs Stoffels nomine sijn meester? heijst ? vuijt cracht van den derden dach vuijtwijsende 

tregister fol 50 Adriaen Govaerts declinerende? van de vierschare seggende dat hij ter 

Cruijningen ter rechte hoorde, wijsen schepenen voor recht dat Adriaen Govaerts voor den 

eersten dach van rechte sal doen blijcken van sijn declinatie als dat hij binnen de vier 

gekosen? sijn naeste te ? bewesen ende heeft doen publiceren, indien niet sullen ten naeste 

dach van rechte hebben? 

 

- Gillis Jans Vriese heijst Pauwels Jacobs Vleeck van verteerde costen 1? Stuver, verstelt 

 

- Gillis Jans Vriese heijst Marinus Leenaerts 7 stuvers van verteerde gelagen, verstelt 

 

- Gillis Jans Vriese heijst Cornelis Pieters 11 stuvers van verteerde costen, verstelt 

 

- Gillis Jans Vriese heijst Simon Corneliss 8 stuvers daecgs ses dagen ?, verstelt 

 



- Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe 8 stuvers ter weke van eenen soldaat te houden 

seven weken ende noch drie schellingen van sijnen soldaten de cost te geven den tijt van drie 

weken. Partien gewesen een goede man. Jan Corneliss kiest de schout, Pieter kiest Willem 

Quirijns 

 

- Jan Buijs heijst Marinus Corneliss Gort leveringe van 18 viertelen ront saets oft 14s 6gr voor elcke 

viertel naer vuijtwijsen tregister fol 52, aen gaende tprotest. Partien gewesen aen vier goede 

mannen. Jan Buijs kiest Pauwels Diericks ende Adriaen Govaerts, Gort kiest Jacob Jacobs 

Stoffels ende Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Willem Quirijns heijst Jan Pieters van een paeije van een huijs daer hij in woont 1£ verschenen 

Goesche mert 1574, verstelt 

 

- Willem Quirijns heijst Lodewijck Jacobs van tsijne schot over tiaer 1569 en van restanten vuijt het 

bouck van Jan Jans Vleeck 1£ 1s 8gr ende 6 mijten, verstelt 

 

- Willem Quirijns heijst Jan Corneliss Oesthoff 7 gulden van twee weken soldaten te houden, verstelt 

 

- Willem Quirijns nomine Maij Vleeck heijst Cornelis Corneliss Maecg van soldaten te houden 10s te 

goeder rekening, verstelt 

 

- Cornelis Corneliss Maecg heijst Maij Vleeck dat sij hem leveren sal mee? twelck hij haer heeft 

besteet te snijen twelck sij niet gedaen en heeft tot sijn grote schade oft heijst daervoren 3£, 

verstelt 

 

RAZE 3521, 2W35, fol 54v, 6-11-1574 

 

- Comp. Pauwels Diericks ende heeft gelevert met drie sondaecgse geboden ende voorts met alle 

solemnijteijtenvan rechte tot eene leveringe dienende Cornelis Cornelisz Maecg vuijt naem 

van Pieter Jasparss sijnen meester een stuck lants gelegen binnen Waerde in Havennoort 7 

gemet 21 roe (O. Heerenwech, Z. W. ende N. Pieter Jaspers voors.) voor 5$ vls tgemet 

 

- Jacob Oliviers heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 50, verstelt 

 

Dach van rechte 10-11-1574, present Willem Quirijns, Pieter Pieters Leeuwe, Pieter Jans Rooshil 

 

- Boudewijn Lambrechts als procuratie hebbende van de gemeijne erffgenaemen wijlen Augusteijn 

Snellincx heijst mijn E(eerwaerde) Heere den Bisschop van Brugge als prelaet van den 

convente van der Doest dat denselve sal comen ontfangen alsulcken huijs als de erffgenaemen 

eertijts vercocht hebben aenden persoon van Heer Laureijs Rijx ende es bij den dienaers van 

de voirs prelaet becalaingeert ende verboden aff gebroken te werden dat hij tselve huijs selver 

begeerde ende betaelen de voors erffgenaemen de somme van 20$ vls metten oncosten (MPS: 

geen belendingen van het huijs vermeld) deser tijt toe gedaen ende noch te doen welcke 

somme de erfgenamen voorn. van heer Laureijs bevoorwaert hebben, verstelt ad primam ende 

voorts tot des aenleggers vermaen mits partien een wete, om meerder behulp van schepenen in 

de vierschare te roupen, ende bij schepenen hinck inde munimenten (MPS: bewijsstukken) van 

partien te duersien 

 



- Pauwels Vleeck heijst Maerten Heijnricks 2s 4d van arbeijt ende noch van tsterfhuijs van Jan Jans 

Vleeck 7s ter goeder rekening, verstelt 

 

- Gillis Jans Brouwer (MPS: Gillis Jans Vriese) heijst Pauwels Vleeck naer vuijtwijsen tregister folio 

verso, verstelt 

 

- Gillis Jans Brouwer (MPS: Gillis Jans Vriese) heijst Marinus Leenaerts naer vuijtwijsen tregister 

folio verso, gewesen aen twee goede mannen buijten de vierschare. Gillis kiest Cornelis 

Maecg, Marinus kiest Jacob Jacobs Stoffels 

 

- Gillis Jans Brouwer (MPS: Gillis Jans Vriese) heijst Simon Corneliss naer vuijtwijsen tregister folio 

verso, gewesen aen twee goede mannen. Gillis kiest Cornelis Maecg, Marinus kiest Jacob 

Jacobs Stoffels 

 

- Cornelis Luijckenaer heijst Tanne Pieter Geerts leveringe van 17 viertelen gerste quatertroij goet oft 

2$ van elck viertel ende 4s van verschoten penningen met haer berckhout. Partie allegerende 

(MPS: verder moeilijk leesbaar) 

 

RAZE 3521, 2W36, fol 55, 10-11-1574 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Pieter Cours heijst Sebastiaen op Gommerts stee naer vuijtwijsen 

tregister fol 58? Schepenen wijsen partien aen goede mannen. Pieter Cours kiest Cornelis 

Jacobs Boudewijns, Sebastiaen kiest Lodewijck Jacobs 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Pieter Cours heijst Matthijs Corneliss naer vuijtwijsen tregister folio 

ut supra. Bij verwillecuere van partie, verstelt 

 

- Jan Corneliss Oesthoff nomine Pieter Cours heijst Willem Aerts backer naer vuijtwijsen tregister 

folio 58, verstelt 

 

- Op heden 30-11-1574 comp. voor schepenen Jan Willem Jans wonende op Iersicke ende heeft met 3 

sondachsche geboden ende voorts met alle solemniteijten van rechte tot eene leveringe 

dienende, gelevert eenen Jan Oolaerts van Oostee sijn gedeelte in alle de goederen als hij 

gedeelt heeft vuijt het sterfhuijs van Adriaens de Brabander gelegen binnen Waerde gecomen 

van Jacob Huijge in alder manieren ende achtervolgende de gemercken hem Jan Oolaerts 

gelevert eende? oock in sijn gedeelte bij Jan Adriaens Brabander ende es gegeven voor 10 £ 

vls tgemet etc. (MPS: volgt betaalwijze) 

 

Dach van rechte 4-12-1574, present schepenen Pieter Jans Rooshil, Jan Corneliss Oesthoff, Dierick 

Jans, Lodewijck Jacobs, Willem Quirijns, Jacob Oliviers 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Jan Thomass van soldaten gelt over ? dagen 8s 4 gr ende noch van 4 

dagen 2s 4gr. Jan Thomass te betaelen 7s, nopende de rest verstelt 

 

- Jan Engels ende Lodewijck Jacobs voor haer selven ende vervangende de weesen hebben versouck 

gedaen aen de wet om metten rechte vercocht te werden een huijs twelck sij hebben staende 

binnen Waerde int out dorp toebehorende de gemeijn erfgenamen wijlen Jacobmijne Engels, 



waerop schepenen gewesen hebben tselver goet vuijt geroupen ende vercocht te werden alle ? 

tot behouve van dier soude mogen ? gerecht sijn. 

 

RAZE 3521, 2W37, fol 55v, 4-12-1574 (MPS: opnieuw fotograferen) 

 

een akte niet te lezen! 

 

- Marinus Pauwels heijst Pieter Cours naer vuijtwijsen tregister fol?, geweesen aen goede mannen 

 

- Adriaen Gilliss nomine Wouter Bavo als getrout hebbend Soetken Jansdr heijst Jan Thomass als 

voecgt van sijn huijsvrouwe rekeninge, bewijs ende reliqua van sijnder administratie van de 

voochdie ofte 10£ vls daervoren, verstelt ad primam behoudelijck sullen gaen bij den anderen 

om eenen geliquideerde heesch ter vierschare te bringen (MPS: Is Soetjen Jansdr een dochter 

van Jan Thomass?) 

 

- Pieter Cours heijst Matthijs Daniels naer vuijtwijsen tregister fol 60, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Willem Aerts backer naer vuijtwijsen tregister fol 60, verstelt 

 

- Matthijs Daniels heijst Pieter Cours leveringe van 50 steenen vlas hem bij Pieter Cours vercocht voor 

15 stuvers de steen, oft 10£ vls daervoren, gewesen elck een goet man etc. 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe van soldatengelt naer vuijtwijsen tregister fol 61, 

verstelt tot Palmen? 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst nomine Jan Jooss, Willem Quirijns ende Marinus Corneliss Gort naer 

vuijtwijsen tregister 61?, verstelt tot Palmen alle rechtdage open tot des aenleggers vermaen 

 

- Willem Quirijns nomine Cornelis Pieters Luijckenaer heijst Tanne Jans Pieters (MPS: Tanne Pieter 

Geerts) naer vuijtwijsen tregister fol 59, verstelt 

 

- Op huijden 15-12-1574 heeft Quirijn Jacobs wettelijck arrest gedaen aen de penningen de welcke 

comen soude van de de coop van lande bij Jan Reijnouts vercocht aen Willem Pauwels te 

weten Hanneken Betken houve ende es gedecidereert partie een wete. Acte ter presentie Pieter 

Jans Rooshil, Jacob Oliviers ende Willem Quirijns 

 

- Ten selven dage heeft Jan Buijs gepresenteert Pieter Cours alsulcken goet als terwe cruijt boonen als 

hij hem vercocht hadde en begeerde sijn gelt, mits protesterende van alle schaden die hem 

daer bij soude mogen geschieden ende partie es een wete gedaen te rechte te compareren 

 

X- Ten selven dage ende presentie is vercontinueert de dach van leveringe dienende ten desen dage 

om de troublen van den schepen (MPS: of schepenen?) van Vlissingen tot op de eerste weke? 

dach van ? naer Kersmisse als tusschen Jan Reijnouts ende Willem Pauwels van thuijs van den 

erfgenamen van ? ende van thuijs van Jacob schipper ende Willem Backer, ende voorts alle ter 

register bekent 

 

RAZE 3521, 2W38, fol 56, 7-12-1574? 

 



- Op huijden 7-12-1574? voor Paeschen heeft Marinus Corneliss Gort getransporteert ende 

overgedragen joncker Jan van Haesdonck een huijs metter schueren metter gevolge vandien 

aertvast ende nagelvast staende binnen Waerde int out dorp op vrie vroone (O. Heerenstraet, 

S. Pieter Jacobs Stoffels, W. ende N. de erfgenamen van mr Gillis Reijns) voor de somme van 

350 carolus guldens te betalen, etc, ende blijft tselver huijs tot ipoteque totter volle betalinge 

toe. Actum present schepenen Willem Quirijns, Dierick Jans ende Jan Corneliss Oesthoff. 

-  tenselven dage ende presentie heeft Marinus Corneliss Gort geprotesteert van costen schaden 

ende interest jegens Jacob Oliviers van dat hij sijn brieven onthouden ? werden ? sijn 

penningen ontfangen soude ? Jacobs seijde sijn verlijt niet gedaen te hebben tusschen hem 

ende Gort int leveren van thuijs boven verhaelt, staend op vrie vroone (MPS: moeilijk 

leesbaar) 

 

RAZE 3521, 2W39, fol 56v, 24-1-1575 

 

- Soo es gecomen ende gecompareert Jan Reijnouts ende heeft gelevert met vollen rechten te weten 

met drie sondachsche geboden den eenen aen andere onbevallen aen een ende onbecallengiert 

van ijemandt eenen Willem Pauwels ende Adriaen Arnouts (MPS: Adriaen Noutsen) oock 

vervangende Maijcken Baltens zijnder moije? (MPS: moije = tante of nicht, maar ook 

stiefmoeder) de nombre ende quantiteijt van 44 gemet 37 roeden lants gelegen binnen den 

prochie van Waerde in diversche perceelen ende houcken volgende den nieuwen geteijckende 

overlooper hierna volgende:  

 in den Riethouck 1 gemet 8 roe (O. ende N. Barthelmeeus Willouts, W. niet ingevuld, S. niet 

ingevuld) 

 in Noortveere 236 roe (O. Jan Jooss, N. Jan van Haesdonck, W. niet ingevuld, S. niet 

ingevuld) 

 inden Westnoort 3 gemet ? roe (gemercken niet ingevuld) 

 in den zelven houck 2 gemet 185 roe (gemercken niet ingevuld) 

 inden zelven houck 3 gemet 241 roe (gemercken niet ingevuld) 

 inden zelven houck 1 gemet 40 roe (gemercken niet ingevuld) 

 inden zelven houck 4 gemet 40 roe (gemercken niet ingevuld) 

 oost aen tot aen den waterganck toe 7 gemet 85 roe (gemercken niet ingevuld) hierinne vroone 

en wege streckende neffens de Polderdijck, dus blijft erfve? 6 gemet 85 roe 

 zuijt aen 4 gemet 17 roe (gemercken niet ingevuld) 

 in Lerckenhouck 1 gemet 18 (gemercken niet ingevuld) 

 in den zelven houck 1 gemet 40 roe 

 

Volgens mij gaat deze acte verder op 2W44, fol 59 met een aantal landomschrijvingen die niet goed te 

lezen zijn. De opsomming eindigt met: in Lerckenhouck vroone 246 roe (gemercken niet 

ingevuld) 

En deze voors. arve es gecocht om 33 carolus tgemet met alle die vruchte die altegans opte voors. 

gronden van arve bezaijt liggen, zoe terwe gerst ende ront colsaets mitsgaders oock twee 

paerden die nu tertijt op Robrecht Stockvisch houve zijn met alle het paerdeharnas ende 

gevolch welcken voors vruchte paerden ende paerdeharnas als es volgende binnen de voors. 

coop van de 33 gulden ende voorts de betalinge zal gevallen in drie termijnen te wetene een 

recht derdendeel van de somma ter leveringe ende Bamisse naestcomende anno 75, het tweede 

derdendeel ende het derde derdendeel ende rest Bamisse 1576, de huijsvrouwe van de voors. 

Jan Reijnouts eene rosenobel tot eene hoofdouijck in specie ende eene zack teruwen van den 

eersten nieuwe was, ende de voors. cooper zal corten int eerste termijn de helft van de voors. 6 



£, die ten gelage gegaen zijn ende de voors. Jan Reijnouts belooft alle commer cost ende last 

af te doene ende alzoe (er staat nog iets boven gekrabbeld) ende alzoo vrij te maecken als hij 

daer begeert vrij gelt aff te ontvangen oft aff ontvangen heeft. En de stelt Willem Pauwels 

ende Adriaen Arnouts inde qualiteijt als voorn. stellen tot een speciale hypoteque ende 

onderpant de voors. hove oft erve daer dese schult aff spruijtende ende toecomende es, ende 

noch de hove ende erve die de selfde daer suijt aen liggende hebben, de welcke van Jan 

Domiss gecomen es 

 

RAZE 3521, 2W40, fol 57, ?-11-1574 (MPS: blad uit volgorde) 

 

- Pieter van Beele? (MPS: Pieter van Abeele) heijst Pauwels Jacobs Vleeck naer vuijtwijsen tregister 

fol ? Partie gecondemneert inde 8 stuvers van de twee ? sijn coijen te schotten, verder moeilijk 

leesbaar 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen tregister fol 59?, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Jan Adriaens van verteerde costen, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Matthijs Corneliss 8 gulden van verteerde costen 

 

- Pieter Cours heijst Adriaen Spruijt van verteerde costen 3 gulden preter 3s, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Willem Aerts backer naer vuijtwijsen tregister 55?, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Sebastiaen op Gommaers stee naer vuijtwijsen tregister, verstelt 

 

- Pieter Cours heijst Frans Lambrechts van verteerde costen, verstelt 

 

- Cornelis Corneliss Maecg heijst Maij Vleeck naer vuijtwijsen tregister fol 59, gewesen aen goede 

mannen om te sien etc. Cornelis kiest Pieter Pieters Leeuwe, Maij kiest ? 

 

- Matthijs Daniels heijst Pieter Cours leveringe van 50 steen vlas oft 10 £ gereet, verstelt 

 

- Jacob Oliviers heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 50?, verstelt 

 

- Willem Quirijns nomine Maij Vleeck heijst Cornelis Corneliss Maecg, naer vuijtwijsen tregister fol 

49, verstelt 

 

- Willem Quirijns nomine Maij Vleeck heijst Lodewijck Jacobs naer vuijtwijsen tregister fol 49, 

verstelt 

 

- Op huijden 12-11-1574 soo heeft Cornelis Corneliss Maecg nomine sijn suster arrest gedaen aan de 

goederen die Jan Andriess liggende heeft op de gront van eertijts Anthonij Mijnsheeren 

hofstede bij Jan Andries gecocht ende hem es belast tselver goet van den ? niet te 

vervreemden ofte ? op verbuerte van arrestbracke, cracht ende gewelt ofte tensij partie, (MPS: 

de rest verder moeilijk leesbaar) 

 

RAZE 3521, 2W41, 57v, 15?-11-1574 (MPS: blad uit volgorde) 



 

Extra ordinaris dach van rechte gehouden den ? november 1574, tusschen Jan Corneliss Oesthoff als 

ontvanger van tsoldatengelt ende Willem Pauwels, present schepenen Pieter Pieters Leeuwe, 

Willem Quirijns, Dierick Jans ende Jacob Oliviers 

 

- Jan Cornelis Oesthoff heijst als boven Willem Pauwels 4s ter weke tot twee weken toe als 

geordonneert bij der wet van waerde alsoo Willem Pauwels begeerde dach van beraet om 

tantwoorden, hebben schepenen den selven dach gegeven tot van saterdage in 14 dagen als 

wesende 15-12-1574 

 

- op huijden als boven compareerde Jan Reijnouts coopman van Antwerpen ende bekent schuldich te 

sijn Marinus Corneliss Gort de somme van 200 karolus guldens in welcke betalinge hij 

Reijnouts heeft 3 betalinge al alsulcke schult als hem compt van Nicolaes Rodrigo? coopman 

tot Antwerpen, belovende de voorn Marinus te voldoen wes hij aenden voorn. Nicolaes te cort 

compt opt verbant van alle sijn ander goet 

- ter selver dage heeft Marinus Corneliss Gort arrest gedaen aen de goederen van Nicolaes 

Rodrigo om sijn penningen hem bij Jan Reijnouts getransporteert aen te mogen verhaelen als 

nu geladen int schip van Adriaen Pieters de Nacht ende noch gaen maecg ende alle anderen 

hem toebehorende, ende den schipper is belast tselve goet niet te vervoeren op cracht ende 

gewelt 

- ten selve dage heeft arrest gedaen Quirijn Adriaens schout tot Valckenisse aenden persoon van 

Nicolaes Nicolaess Rodrigo coopman tot Antwerpen ende hem es bevolen vuijten lande niet te 

gaen op verbuerte van cracht ende gewelt als arrestbracke, present schepenen Willem Quirijns, 

Jan Corneliss Oesthoff ende Dierick Jans 

 

Extra ordinaris dach van rechte 26-11-1574, present schepenen Pieter Jans Rooshil, Jan Corneliss 

Oesthoff, Lodewijck Jacobs en Dierick Jans 

 

- Marinus Corneliss Gort heijst vuijt crachte van arreste Nicolaes Rodrigo coopman tot Antwerpen de 

somme van 18 £ 19s 8gr als hem getransporteert ende overgedragen in affcortinge van 

meerder schult bij Jan Reijnouts mede coopman tot Antwerpen als penningen hem Jan 

Reijnouts van Nicolaes voors van seker goeden ofte graijnen soo haver gerst hem Nicolaes 

gelevert binnen de lande van Suijtbevelandt. Schepenen wijsen voor recht naer heijschen ende 

verweren van beijde partien alsoo Marinus Corneliss Gort compt aen de vierschare heijschen 

alsoo boven. Soo ontslaen schepenen Nicolaes van den arreste sijne goeden ende heeft Jan 

Reijnouts ijet op Nicolaes te seggen sal hem soucken voor sijnen competente? rechter binnen 

Antwerpen, ende heeft Marinus ijet te seggen op Jan Reijnouts sal hem soucken soo hem 

bederff? es soo bij arrest oft anders van welcken vonnis Marinus ? geappelleert heeft. 

 

RAZE 3521, 2W42, 58, 26-11-1574 (MPS: blad uit volgorde) 

 

- Quirijn Adriaens heijst vuijt crachte van arrest Nicolaes Nicolaess Rodrigo 4£ 5s 4gr van 16 viertelen 

haver hem vercocht 32 stuvers tviertel den welcken hij Nicolaes ingestoken? heeft ende niet 

willen ontfangen, noch heijst den zelven 2 sacken oft 2 stuvers voor elcke sack ende alsoo 

Nicolaes excipieert? t’arreste ondeuchdelijck te sijn, wijsen schepenen in contrarie? t’arrest 

goet ende van weerde ende dat Nicolaes antwoorden sal ten principale ende Nicolaes 

antwoordende ten principale ende partien over ende wederom conclusie nemen, wijsen 

schepenen voor recht alsoo Nicolaes int ontfangen van den havere als hij die ingestoken? es, 



niet geprotesteert en heeft voor eniche wethouders ende oock de heescher als doen absent was 

sulcx dat hij van de misleveringe niet en wist maer presenteert als noch hem Nicolaes sijn goet 

te leveren ende sijn gelt tontfangen ende oock geen dach van leveringe vuijt oft ingestoken? en 

wert, als dat Nicolaes den selven haver sal ontfangen ende sijne coopman sijn gelt geven 

achtervolgens als den coop voren verhaelt welcke sententie Nicolaes ? geappelleert heeft 

- Ende hiernaer bij toespreecken van de wet es dese sake over ende weder gesubmitteert op 

wiens verscheijden? vier? wethouders de welcke bij haer arbitrael sententie gewesen hebben 

als dat Nicolaes de havere als boven in questie ontfangen sal inden coop als boven ende sal 

hebben voor sijn intrest indien er eenige soude mogen sijn eenen viertel daer? ende dat binnen 

14 dagen te lancxte van date van desen ende sal sijnen cooper op rekening geven 6,7 oft 8 

gulden oft ? ? ende sal de voors. havere blijven liggen tot Nicolaes perikel? van dese dage aff  

 

- Ten selven dage heeft Marinus Hubrechts arrest gedaen aen de persoon van Jan Reijnouts waeraff 

hem de wete es gedaen als dat de selven vuijten lande niet reijsen en sal ten sij hij sijnen 

penningen voldaen heeft met gelde oft int genouge op pene van arrestbraecke als sijn macht 

ende gewelt 

 

- Op huijden dese 27-11-1574 sijn veraccordeert Cornelis Corneliss Maegh nomine sijn suster ende 

Jan Andriess als dat de weduwe haer huijs twelck Jan Andriess van haar gecocht hadde 

staende op Waerde? aen haer weder weder aen haer nemen sal gelijct nu es ende sal houden 

voor haer schade aen de huijse geleden eenen ? een deel cruijt stroo ende boonen stroo ende 

voorts al tgene dat ten huijse bevonden wert behalve twee oude wagenwielen ?. Ter presentie 

van Pieter Pieters Leeuwe, Jacob decker (MPS: Jacob Oliviers) schepenen 

 

-Ten selve dage heeft Jan Reijnouts ter kennisse van Jacob Oliviers ende Dierick? Jans in handen van 

Marinus Hubrechts sijnen knecht de tijt? van 3? sijn boonen nu sijnde op sijn houve oft tenden 

de drie weken bij den knecht van tselver goet vuijtgewonnen te werden tot sijnen gebreecke 

toe 

 

RAZE 3521, 2W43, 58v, 27-11-1574 (MPS: blad uit volgorde) 

 

Dach van rechte 27-11-1574, present schepenen Pieter Pieters Leeuwe, Jacob Oliviers, Lodewijck 

Jacobs, Pieter Jans Rooshil, Dierick Jans, Willem Quirijns, Jan Corneliss Oesthoff 

 

- Willem Quirijns nomine Marinus Pauwels heijst Pieter Cours van terwe de somme van 1£ 3gr, 

verstelt, ende voorts tot aenleggers vermaen mits partie een weete 

 

- Jacob Jans Sijnskercke heijst Jan Thomass van soldaten te houden 14 dagen 8s 4gr ende noch 4 

dagen 2s 3gr, verstelt ad primam vuijt crcagte vanden derden dach mits partie een wete 

 

- Pieter Jans Naeijer heijst Jan Jooss van schotgelt 7s 4gr, schepenen wijsen schotter tot eede oft hij de 

paerden te rechte geschot heeft, indien hijt (MPS: doet) wert partie gecondemneert, indien niet 

partie ontslegen 

 -in de kantlijn: niet te lezen 

 

- Cornelis Pieters Luijckenaer heijst Tanne Pieter Geerts naer vuijtwijsen tregister fol ?, verstelt 

 



- Jan Corneliss Oesthoff heijst Pieter Pieters Leeuwe naer vuijtwijsen tregister fol 59?, verstelt ad 

primam om Pieter Jacobs mede in rechte geroupen te werden mits oock ? in rechte gebracht te 

werden 

 

- Jan Jooss heijst Marinus Corneliss Gort 9 viertelen rontsaets oft 6 £ daer voren, verstelt 

 

- Jan Jooss heijst Willem Quirijns van terwe hem te cort gegeven 1£ 11s 4gr ad ?, gewesen ad primam 

aen goede mannen, Jan kiest Jan Corneliss Oesthoff, Willem kiest Pieter Pieters Leeuwe 

 

- Jan Buijs heijst Marinus Corneliss Gort naer vuijtwijsen tregister fol 52?, partie gecondemneert 

inden heijs, partie sijn bewijs te doen ? 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst ter vierschare Adriaen Pieters de Nacht naer vuijtwijsen tregister fol 56 

ende dat vuijt derden dach. Partie wert gecondemneert. Salvo zoe wanneer partie thuijs 

gecomen sijnde voor den eerste dach van rechte zal alsdan zijn vrij goet bewijsen ende sal 

naerdien alle genachten voortgaen 

 

- Jan Corneliss Oesthoff heijst Jan Barthelmeeuss naer vuijtwijsen tregister fol 56?, bij verwiltcueringe 

van partie verstelt ten naeste uijt crachte vanden derden dach voort tot zijnen vermaen 

 

- Jan Corneliss Oesthoff  heijst Frans Lambrechts als voorn. fol 56?, verstelt 

 

- Cornelis Corneliss Maegh heijst Maij Vleeck ende dat uijt crachte van verstelde vierschare fol 59, 

verstelt behoudelijck partie een kennelijcke wete te comen tot antwoorde ende voort tot partie 

vermaen 

 

RAZE 3521, 2W45, laatste blad, datum? 

 

- Het bovenste gedeelte van deze acte is zwaar beschadigd. Het gaat over de overdracht van de hoeve 

van Jan Reijnouts aan Willem Pauwels. Vanaf de vijfde regel lees ik: “in eenen rechte vrien 

eijgendomme die twee resterende paijemente dewelcke Willem Pauwels met zijn consorten 

noch schuldich ende ten achteren zijn van de coop van Hanneke Bettens stede welcke voors 

paijemente zijn uijtbringende? ontrent de 1000 gulden luttel min of meer ende dat tot 

voldoeninge ende indemnisatie van tgene ick Jan Reijnouts den voors. Wolfswinckel te cort en 

ten achteren ben oft zulcx als ick Reijnouts? met de voors. Wolfswinckel veraccordeert ben. 

Present schepenen Pieter Pieters Leeuwe, Jacob Oliviers ende Jan Corneliss Oesthoff” 

 

 

 


